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--- HAKKI OCAKOGLU 'ı 

ı 
~ 4-BC>:N""E:: Ş~:FLA.İT:i: 

~v. aın mUddetir ürkiye içini Hariç için 
1 

1 ~elık . . . . . . . 1300 2800 r 
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Fi ati ( 5) kuruftur 

ŞEHR 

Cum huriyetin V c Cum1mriyet EsCTininin Bekçisi, Sabahları ÇtkaT Siyasi Gazetedir 

KADAR ŞENLiK YAPTI 
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Otuz tayyarelik 

---------------------------
bir filomuz 

B··yük kurt rıc • 
getıre 

• tre ın 
le rmuştu •• 

uzerı 
• e ev 

Hava miistC§an Albay Ccl8.l, Tayyare komutam Şefik Çakmak ve Hava 
kurumu ba§kam Nuri Esen Tii.rkku§U çocukları arasında B. Celal Bayar 

- YAZISI lKtNCl SAHlFEDE - -YAZISI 3 ONCO SAHiFEDE-

Şansölye şu,nlge suikast 
VİYANA, 4 (Ö.R) - Başvekil Şuşninf!'e 

yapılmak istenen sıılkast ı•e tak/ıbi hükümet 
davasına b11gün de ehemmiyetle devam 
eaılmıştir. 

Suçlular, cüriimlerilli itiraf etmişlerdir. 

YENi ASIR Matbaasında baaılim§br. 

Macar başvekili B. Da ranyi nutuk söylıiyur 

Hariciye Vekili Dr. Ar as 

Macar ricaliyle samim" 
görüşmeler yaptı 

Mili savaşı 
cı ı bir 

bir kıvıl
ç sıdır 

Yazan: V. KEMAL 
İmparatorluğun çöloncsi, müstevlilerin yurdumuza saldırması üzerine 

bn,,,<;lıyan milli savaşın bir parçası da ödemişte Hacı llyas sırtlannda atılan 

ilk kurşunla canlanmıştır. 
Bozdağ, Alaşehir ve Salihli cephelerinin teşekküllerini anla

tan bu eseri yakında tefrikaya başlıyacağız. 
Vesikaları hadisede geçen tahsiyetlerin canlı varlıkları olan 

bu eseri merakla bekleyiniz! 
Yaşanmış bir tarih olan bu tefrikamız, değerli bir kalemle süslenmiş, baş- , 

tanbaşa bir heyecan kaynağı haline getirilmiştir. 
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Büyük Şef ..... 
Çlftçll a re ölOller 
••••••••••••••••••••••••••••• 

incir 
Kanlı basrası 
(Ceropla•tes Ruscl) 

lncirlerimizde oldukça mühim ı.ıtl 

Halkın ihtiyaçlarını 
tetkike çıktılar 

-Battarw ı inci Sahifede
ihtiyaçlar belirtilecek, feyizli ka
rarlar almacakhr. 

Bu defa'k.i se} atin ta§ıyacağı 
lıuauaiyetlerden biri. bu gezinin ka
anılmıt beynelmilel siyasi bir za-

1 ilk- Okul muallimleri arasında 
yapan bir koşnildir. 

S 1 
Ege incir alanlannın her tarafında ıfl' 

Porcu ar rülür. Ve incirciler tarafından: topad bl' 
san, kanlı hasra adlarile ve nefretle -"' 
lır. Bunu tarumıyan incirci yoktur. 9" 

ferin akabinde olmasadır. Montrö
Cien sonra elde edilen Hatay mu
vaffaluyeti ile milli misak tamam
lanmııbr. Milli vicdanımm tırma-

Birer derece terfi eden
lerin isimleri ~eldi 

Yarın mühim bir diai zarar yapuğı gibi birinci neslinin~ 
devrelerinde emdikleri mahallerde d' 

Göçmenler 
toplantı yapacak cın if~ına sebep oldukları nuag üzefİll' 

saprofit mantarlann konmasına bu .,,; 
ile mantari hastalıkların da gelmesine 111' 

hep olurlar. 
hyan üç yüz bin öz kardeıimizin 
esaretlerinin aona ermesi, onlann ia-
tikWlerine kavupnaaı kalbimizde 
yeni sevinç heyecanlan uyandır

mıJ, Şefimize karp beslenilen şük
ran hislerini artbnnıı, sevgi bağla
nnı bir kat daha kuvvetlendirmit
tir. Bu gezi uluaumuza temiz duy
~lann bizzat Şefe iblağına da far-
aat verecektir. • 

HAKKl OCAKOôLU 

O 
Bareme göre birer derece terfi etti- ka, Çandarlı okulundan Lütfü, Ali 

0 gün SOD ra rilen vilayeUmiz muallimlerinin bir Riza, Bademli okulundan A. Tevfik. 1 
1 "" b J k listesi kültür bakanlığından kültür di- Kuşadası kazasında: ge mege 8Ş ıyaca rekt<;,lu&'Üne gelmiştir. Listeyi aynen 1kinci okuldan Sıdıka, Selçuk oku-

16 Hazirandan itibaren Bul- yazıyoruz: tundan Cemal, Burgaz köyden Hami.. 
garistandan göçmenlerin celbi- tık öğretim .ispektörü BB. Sabri ök- Torbalı ka7.asında: 
ne başlanacağından Urlada tem, 1zmir Alsancak okulu öğretmen- KD.zınıpaşa okulundan 1hsan Çetin 
Kladimen misafirhanesinde ha· lerinden Bn. Penbe, Macide, İbrahim ar, Nefise, Dinnil köyünden Abdul
zubklara baılanmııtır. Gökyayla, Hakimiyeti Milliye okulun- Jah, Çakırbeyli köyünden Mustafa, 

G&çmenler önce bu iskelede dan Asım Baykal, !sınet paşa okulun- Arslanlar köyünden Abdurrahman, 
vapurdan çıkanlarak sıhhi mu• dan Faruk, Mürüvvet Kandir, Nimet Doğancılardan tsmail Hakkı. 

A f Jt Jlar ayeneleri yapılacak ve ondan Aydos, Topaltı okulundan Ziya Sü- Tire knzasında: 
S 8 yo sonra miirettep mahallerine mer, Melek, Salih Zeki, Sakarya oku- Birinci okuldan Sırrı, İkinci okul-

Sıra ile keşiflerin hazır- g6nderileceklerdir. lundan Hadice, 1hsan. Hikmet Bilge, dan Ferdane, Dördüncü okuldan Ham-

i b 1 d 
. , , , • , 1 , • Kahramanlar okulundan Fatma, Fa- di, Turgutlu köyünden 1smail Aydın, 

anmasına aş an 1 Ofi'ie müracaatler zilet Utkum, Necati bey okulundan Ali Karatekeli okulundan Abdullah Hil-
Viliyetin asfalt yoUar proje- Kemal, önleçin, Sarı kamış okulundan mi, Pcşrefli okulundan Mustafa Gün-

Almanyadan bir firma tehri-
sine g6re yapdacak inpabn miı Tflrkofisine miiracaat ede- Sıtkı Türker, Müdafaai Hukuk okulun- düz, Eğridere okulundan Hüseyin.. 
keıiflerine baılanmıştır. Keıif- rek Almanya, Holanda ve ltal- dan Hüseyin Tokcan, Kocatepe oku- Bayındır kazasında: 
ler, Nafıa fen memurların• ı b. k I !undan Abidin Şentürk, · Şükrüye 1r- Merkez okulundan Cemile Cebe, 

yac ·' ırço müesseseler e mii- mal 
dan m"-ekkep bir heyet n b t• ld w k f I ge Hikmet, Taptık, Saide, Gazi okulun- Şeref tbrahim, Ce , Ergenli oku-

'" ase e ı o ugunu, e a et veya dan Emine, Ekrem, 1stiklAl okulundan lundan HU.eyin, Elifli köyünden Sait, 
tarafından hazırlanmaktadar. koı.ı· syon suretiyle yaş ve kuru N'ılilfer Aksu, Mihriye, En.ise, Şehit Falaka köyünden Bayram Tuncay, 
Evvell lzmir - Karııyaka asfalt meyvelerimizi ba pazarlarda Fethi bey okulundan Kerime, Şükrüye, Derebaşından Ali Erdemir, Arıkbaşı 
yolunun keşfi yapılacak ve s~t~ğ~ talip bulunduğunu bil Memduh, Münire Dündar, Duatepe Çırpı köyünden Ali Sami, Sırrı. 

d1rmıştır. 
bunu lzmir - Buca, lzmir - Bal- okulundan Hikmet, Sıdıka. Sabriye Er- Bergama kazasında: 
çova ve lnciralb ile lzmir - Bundan baıka Almanyadan tem, Pakize Akalınlı, Şemseddin Adak, Zübeyde hılhım okulu öğretmenle-

diğer bir firma da Ofise mü- ~-'--1" k Arif n. . ..:.. · d K6 - tsm il ı.. E itil ku 
Burnava asfalt yollarının istik- racaat ederek fazla miktarda .lllJUUIP o ulundan .uwıdar Ni- rın en öZ.un, a ' .. Y o -

Şafı takip edecektir. R · I k hat, Turhan, Olti okulunclıın Melek !undan Mahmut Ergene, İkinci okul-
----------------e•ç•ı•n•e-a•m•a-•i•~•e•m~iş~t.ir.· ---~~.~~~.Ze~ ~dan~~~~~~~~ 

riye, Dumlupınar okulundan Fatma, lundan Salih, Halide, Mehmet, Zeytin-
Hava müsteşarı Albay Celal Fatma Çiğtay, Celal Kırtan, Zafer dağ okulundan Nizameddin Kayalı, 

okulundnn Hasna, Şaban Emil, İnönü ülfet Bcncan, Göçbeyli okulundan Şe
okulundan Vn1ihc özön, Ali Barut, Atıf rif özvardar, SaHh Zeki, Bölcek oku-

' Kadriye, Şehit Fethi okulundan Nazmi !undan İsmail, Sarıcalar köyü öğret-

Haber aldığımıza göre lzmir 
spor kurumu umumi heyeti 

yarın teftişten dönecek olan 
Vali Bay Fazla Glileçin baş

kanlığında toplanarak spor iş
lerinin umumi vaıiyetini bir 
kere daha gözden geçirecektir. 
Bu toplantıda muhtelif cere
yanlar gözden geçirilecektir. 
Mühim bazı kararlar alınması da 
kuvvetli bir ihtimal dahilinde 

görülmektedir. 
•••••••• 

Tekaüt edildi 
Yeni maliye şubesi tahakkuk 

memuru B. Ali Kemal Batı, 

nizami müddetini doldurmuş 
olduğundan tekaüde sevkini 
istemiş ve ba isteS{i kabul edil

diği için vazifesinden ayrılmış

br. 
Bay Ali Kemal Batı, uzun 

mllddet bulunduğu muhtelif 
maliye memurluklarında çok 

temiz tanınmıı ve kendisini 

herkese sevdirmeğe muvaffak 

olmuş değerli bir maliyeci idi. 
••••••••• 

Ödemiş mezbahasında 
Ödemiş Belediye mezbaha-

sında Mayıs ayında 55 koyun, 
815 kuzu, sekiz keçi, dört 

manda, 18 öküz, 98 inek, 82 
dana olmak üzere 1020 baş 

Şehrinaize geldi, Türk
kuşu Kulübünü teftiş etti 

Kaya, Sandct Merey, Atıfe, Tınaztc- meni Kazım, Koca Ömerli köyünden 
pe okulundan Osman Gökgöz, Tevfik Tahir, Çıfıt köyden Zeki, Hisar köy
Erenkuş, Yıldırım Kemal okulundan den Hasan Mustafa, Kaplan köyünden 
Ya,.c;ar Türköz, Aziz Gökçül, Misakı Osman, Kurfallı köyünden Abdul- hayvan kesilmiştir. 

lzmirde Türkkuşuna gösterilen 
alaka takdir ediliyor 

Milli okulundan Nev7.ad, Narlıdere oku- lah, Dundarlı köyünden Sabri özik, • ı •ınu-ı 
!undan Melahat Gören, Balçova oku- Karaburun kazasında: Bir y o i c u 
lundan Nesibe Aydınalp, Nimet, Bay- Mordoğan öğretmeni Zeki. 
rakh okulundan Salihe, Şükrüyı; Anat, Foça kazasında Merkez okulundan Trenden atlayarak 

Türkkuşu gençleri İnönü kampı için j cukların bu candan çalışmalarını tak- Ankara okulW\dan Sabiha, Halide, Zch- Hikmet, Tevfil, Vedi. ayak la rtnl kırdı 
hummalı bir faaliyetle bazırlanmakta-f dirlc karşılamıştır. ra Cihan, Emine Nazende, Cümhuriyet Menemen kazasında: 
dırlar. okulundan Rukıye, Hasan Berk San- KubilA.. okulundan Kemal Üstün IEvveklki günMAn~ardadanh lzmk ir~ 

Çok kısa bir zamanda büyük varlık- kan ~ • ge en e sp t 
Ank dan hri ' 

Memduhe Akdog~an, Fevzı' n...... vfik Fikr .. res anısa an are e ı-
ara şe 'mize gelmiş olan r--r- Te · · et okulundan Hurrem, · ·· ak. 1 "k" · kil 

hava müsteşarı Albay Bay Celal, be- lıır gösteren Türkkuşu için hava ku- okulundan Mehlika Alp, Zerin Türk- Doğan Yanıkköy okulundan Hilmi nı mute ıp atmış ı ıncı omet-
raberinde tayyare alayı komutanı Şe- rumunun yaptığı fedakarlıklan tak- bay, Türk birliği okulundan Mazhar Se . A k k.. .. . rede trende bulunan yolculardan 
file Çakmak, tabur komutanları ve ha- <lirle karşılarken bu fedakarlığı can- Bostanlı okulundan Necibe, Hacı Hil~ zgın, yvacı oyunden İsmail Hak- Osman yere atlamış ve vücudunun 

ı inler k l d M b kı, Musa bey köyünden Halis Kesre, muhtelif yerlerinden yaralanmıstır 
va kurumu erkAnı bulunduğu halde dan bir çalışma ile ödeyen temiz yü- scy 0 u un an Ü erra Göçtürk, Kaklıç köyünden Mehmet Haykıran O d l ak'· . · 
Türkkuşunu, Halkapınar uçuş mey- rekli ve mert çocuklarımızda gördü- Bornova 9 EylQI okulundan Güzide, köyünden Cengiz. ' smhanbeın tre~d~w~ ~t. ayışıakn_ı . ınıs-
danında teftiş etmiş ve havacılığa kar- müz yunl sevgisinden de büyük zevk ~ahy~, Kars _okulundan Mustafa Nu- Çeşme kazasında: te a. r ven ıgı ıçın m ınıst en 
§1 büyük sevgi il bağlı bulunan ço- d rı, Gilney, Riza Argun, HürmUz De- 16 Eylt'll k 1 dan . yakın ıstasyonda durmuş ve ora-

e uyuyoruz. nizkurdu, Hilal okulundan Osman Nu Ala b" .
0 

iu un Neşet, Hadice, dan telefonla Manisa vilayeti vak-

E f 
• rl, p - çatı ırınc okulundan Rıfat Ak- d h be d d"l · · 

ŞfC paşa Cinayetinin muhakemesi p ~başı okulundan Osman Nuri, soy, tkinci okuldan Mustafa Turgut. a aGn·· da .r ar e ıhı mh~ş~ır. 
ınar~. okulundan Fatma Zehl'Bt Ula kazas da· on enlen s ı ımdat otomo-

s 1 1 2 
Altındağ okulundan Nuri Altınkaya, Bırın~ . ci okulmdan. M'" edd U1 . bili gelerek yaralıyı almış ve Mani-

1 H • d Kavaklıd uv et, vıye .. .. .. .. y al ak 

Uç U ar azıran a ere okulundan Nuri, Doğan- tk" . okuldan M hm .. .. ' saya goturmuştur. ar ının ay -
l~r okulundan Cemal Saran, Buca bi- a::c'N·yazi 

0 
e ~ 'Oçuncu o~- lan kırılmıştır Şehrimiz Müddeiu-•• d f ı k rinci okulundan İsmail Nejat, Buca · a··ı dik~-· ahçeden .~- mumiliğine vukubulan işar üzerine mu a aa arını yap~ca uk"çUncü okulundan lsmet Erpi, Mü- ;:d~::nkö~~ o~::;aan LUtfü, m

1
akinist ile ateşçilerin ifadeleri 

._., crrcm, Seydiköy okulundan Veli Ax- K 1 k · a ınmıştır. 
t ema paşa azasında: • ı ı • ı ı • " 

D ... d • J h •• J • ~· .?~novası okulundan Mehmet Merkez okulundan Halide, ören z k J 
00 )0 enen şa itlerin SOZ erJ B~lbuloglu, Alımetbeyli okulundan Ce- okulundan Nureddin Cumalı k .... _ avallı deli 30 J 

E nulc. • oyun 
şre~paşada ~i~ kız yüzünden ! Bu şahidin ifadesine ne diyecek- öd . den ŞUkrU, Ulucak kövünden Riza iş~ 

kahvecı Remzı ıle Kad · · ··ıd·· l · l rdan soruldu M em~ kazasında İnönü okulundan Yukarı Kızılcad T. y·v·tı k . .' nyı o ur- en maznuna • az- Ekr C" h . an uran, ıgı er o-
mRekle maznun ince Mehmet, Arap nunlar: f" :_~: Su:. ur,;et okulundan Lüt- yünden ~ Ekrem. 

auf, Kasap Ahmet ve arkadaşlan- - Bu adam yalan söyliyor, ifade- u, ı up 1
' esime, lstiklAl oku- ·- • 11111 

~n muhakemelerine dün şehrimiz leri birbirini tubmyor. Dediler. lundan Hacer, Zafer okulundan Şefika Aranılan tahsildar 
agır ceza mahkemesinde devam Şahit bekçi Ethemin istinabe su- Barlas, Sadık Yamaç, Kaymakçı oku- Nlh 
ed·ı ı d N' ed ayet dUn 'ehrlmlzde 

1 miştir. Bu celsede şahit sıfatiyle retiyle alınmış olan ifadesi de okun- un an ızam elin, Vehbi, Çaylı oku-
~asap Cemal adında biri dinlenmiş- du. Ethem ifadesinde diyordu ki : lundan Ziyaeddin, Adagide okulundan yakalandı 
tır. Demiştir ki : _ Bir gün Kasap Ahmedin köpe- Ragıp, Bezdegüme okulundan Musta- Bundan iki ay evvel Sökede 

V k• .. · 1 1 w · · k d d v k k ı h fa Sami, Kayaköy okulundan Hilını· bir ihtilas vak'ası olmus, zı'm· - a a gunti suçu ar toplu bir gının u ur ugunu ara o a a- , 
halde kahveye geldiler. Fakat maz- ber verdiler. Bekçi Şadi ile birlikte Karaman okulundan Salim, Biçakçı metine para geçiren muhase-
nun Jnce Mehmet yalnız ve ayn ola- gittik. Ve köpeği öldürdük. Bu kö- Gere okulundan Sait, Kızılcaavlı oku- bei hususiye tahsildarlarından 
rak ge1mişti. Kasap Ahmet kahve- pek hadisesi maznunlar hapishane- ]~~an. Mehmet, Cirit okulundan Ali, bay Ethem firar eylemiı ve 
ye girerek, Kadriyi görünce : ye düşmeden çok evveldir. Pırmçcı Gere okulundan Reşat, Ulu- izini kaybettirmişti. Muhtelis 

- Sen benim k" w• ... 1d.. .. Muhakeme son safhaya geldiği. cak okulundan Faik, Gacar okulundan ld 
opegımı o urmuş- · . 21 h · b k ld O .. ISüleyman Ça da tahsi ar şehrimizde zabıta ta· 

sün, kabadayılığını göster bakalım ıçın azırana ıra ı ı. gun . . . v r. 
demiştir.. maznunlar müdafaalarını yapacak-, Dıkılı kazasında: rafından yakalanmıştır. SöH:eye 

O d 
lardır Merkez okulundan Emine, Müşfi- gönderilec~ktir. 

sıra a maznunlardan Ali ko- · 
caman bir bıçak çekerek banko üze- ~ 
rine sapladı. Uk si1ah patlayınca 
kapıdan dışarı çıktım ve kahveci TAYYARE TELEFON : 3151 

Uyuklamanın cesasını 

hayatile ödedi 
Tirenin K"brat köyünden 

Cebbar Durmuş oğlu 26 yaş

la randa Bay Hiiseyin, Ödemiş 
tren hattanın llk kurşun atımı 
ci vanadaki köprü üzerinde 

otururken uyuklamış ve lzmir
den gelen tren kendisine çar-

parak ağır surette yaralamışhr. 

Yarah derhal Ödemiş hastane· 

sine kaldarılmış ise de aldığı 
yaraların tesiriyle hastanede öl
müştür. 

Hüseyini kapı yanından içeriye 
doğru ateş ederken gördüm. Bun
ların arasında Ayşe ve Hasna adın
da iki kadın da vardı. Remzi ile 
Kadri öldükten sonra bu iki k hn 
ölülerin yanına gittiler. Fakat tc' __ 

1-100 S E N E S O N R A. Dünyamızın bugünkü gidişine göre yüz sene sonra erişeceği tekamül 
• •ve bunun avakıbanı gösteren feerik filim. Görülmemiş mizansen ve 

dekor zenginliği .•• 

me ile cesetlere vurup vurmadıkla
nnı görmedim. Ben o sırada Kasap 
Ahmedi de elinde bir tabanca ile 
gördüm. Amma ateş ettiğini görme
dim .• 

Maznunlardan berber Ahmet, 
kahvenin içinde bıçakla, Arap Ra
uf ta belinde bulunan bir baçak1a 
kahvenin chıında dolapyorlardır. 

2 - SiRK 
TAÇ GEYME 3 - lngiltere kral ve 

kraliçesinin 

Sovyet sinemacıl.ğının yeni bir şaheseri 
şimdiye kadar görülen canbazhane fi
limlerinin en eğlenceli ve en heyecanhsı 

MERASiMi geçen hafta vaktinde yetişemiyen bu filim 
..., bu hafta da ilive olarak gösterilecektir. 

DIL<KAT: FIATLER: 20, 25 ve 35 kuruştur. 

S ti • • Her giin 4 ve 7.20 de SiRK eanS Saa eri. S.35 ve 9.15 de Yllz sene sonra 
Cumartesi ve Pazar ünleri 12.30 da: SiRK ve 2.25 de Yüz ıene sonra 

Haşere çok sert ve multa\ im kabuk)f 
ve en büyük koşnillerdendir. Kahil iı" 
ocrc vasati 4 M. M. büyüklüktedir. IC~ 
luçka zamanı yaram kürre §eklinde vr 
açık kırmm (külrengini andıran) ~ 
tedir. İkinci nesil kışı kahil olarak ıtlf 
rir ve havalar ısınmağa başlarken yu~ 
ta yapmağa batJar en ço?.. ilckten ( e~ 
incir atma zamanı) on bet gÜn e ... 
hazan da bir hafta on gün önce ya~ 
çıkmağa hatlar ki bu mevsim ~·~ 
mayısın son haftuile haziranın ilk .., 
tasına tesadüf ediyor. 19 36 aenesi ....-. 
ranın ilk günlerinde çıkmağa baılacJıllı" 

Mücadele de çok ehemmiyetli ,}Jll 
ğundan haşerenin biyolojisinden ~ 
bahsetmek icap etmektedir. 

ikinci nesil sonbahara (k.qa) ~ 
olarak girer ve kııı o senenin eürgÜn dlİ 
lan üzerinde geçirir. Bumava' da bit " 
nelik bet santim uzunluğundaki sJ. 
dalda 125, Aydında 142 ha,ere .. ~ 
Bu rakam hqerenin hazan dallan ne r 
rece kesif bir ıekilde sardığını göste 
için kafidir. Klfl bu şekilde geçirell 
ilkbaharda kuluçka olan bir ana 1 ~ 
kadar yumurta yapan çok yavrul.r": 
bir ha,eredir. Yumurtalardan erkek '1 
diıi olmak üzere iki cins yavru çılr.a' fi 
erkeklere ancak % 3-5 rutlanılahl" 
Çıkan bu yavrular normal bir devre , 
çirirlerse ilkbahar anasının gelecek -' 
için 7-8 yüz bin ana hazırlamış ol~ 
ne kadar tehlikeli bir haşere olduğu -" 
laşılmış olur. Bununla beraber çıkan r-f', 
rular hep dal üzerine yerleşmit olsal" 
bu rakam milyonlara çıkar fakat .r•:;; 
ların yaprak ve meyva üzerindekı il 
leri yaprak dökümü ve hasat ile ort•cı-
kalkmıı oluyorlar. 

Mayısta çıkan ilk yavrular ağustoı: 
ikinci nesli verirler. Bu suretle bizde 
nesil vermit oluyor. 

Mücadelesi : Oç ,ekil mücadele yatf 
maktadır. 

A - Mihaniki 
B - Kimyevi 
C - Tabii 
Birincisi koınili ilkbaharda daldaıt ' 

yırma ile yapdan mücadeledir gerçi f.r 
dalı ise de tam ve eyi bir usul değildi': 

ikincisi, ilaçlarla yapılan mücadelecli'' 
KULLANILACAK ll..A.Ç 

FORMOLLERJ 
- 100 Kilo au 

l. 5 inhisar nikotini 
Yahut: 

il - 100 
1.5 

Kilo su 
Kilo arap sabunu (~ 
adi sabun) 

tlekten sonra : 
111 - 1 00 Kilo .u 

1. 5 Kilo nikotin 
1 Arap sabunu 

Yahut : 
iV - 100 .Kilo au 

2.0 Gazlı arap eabuıall e'. 
Bunlardan en eyisi tabii mücadel ·-4ı1 

Hemen ekseri ha,erele.rde olduğu '
bunların da tabii düımanlan vardat: ~ 

Parazit denilen bu faydalı böeP"\' 

den Egede: ~ 
( Scutellista Cyanea), ( Novius 

nalis) ler bunlann devamlı zarar y•..-..; 
larına mani olmaktadır. Ayrıca b~ 
(Erutria Scitula) denilen bir ~! 
daha vardır. JI. 

Bunların üretilmesi için yapılac~ ~ 
kümet teşkilatının hariç memleketle~ J1f 
gibi çok isabetli olacağı şüphe~ 
9 36 senesinin Aydındaki kuvveth ~ 
lini bu parazitler ortadan yok etlfl' 
dir. 

• SON ~~:il 
Her hangi bir hastalığı gördüğünii' /. 

da örneğini en yakın ziraat dairesin~ 1 
türcrck onlardan reçetesini istemeni' 
isabetli hareket olur. 

KEMAL OLKO-~ & ..... _________ ... --~ 

Kilise aleminde 
Londra S (A.A)- Angli~; 

kilisesinin resmi naşiri eflıJ 
olan Church Times gazel • 

rahip Jardine tarafandan Y;;, 
lan dini merasim hakk , 

"sözde ayin" tabirini kul~ 
makta ve kilisenin biri e•" ~ 
evli bulunan ve zevç veya 'İ.
cesi henüz sağ olan iki tar;, 
birleımeıini takdis edeaıi.Y 
ğiai iJive eylemektedir. 

R 



telli Sperco V. 
Vap A t W. F.11. Van l)er 

uru en ası üe & c .. o. 
ROyALE NEERLANDAIS DElJl'SCHE LEV ANTE tJNlE 
JUNo kUMPANY ASI HAMBURC 
~. Yapuru 10 hazirana doğru ARKADlA vapuru 11 haziran-

Olivier Ve Şü. 
LıMltEl 

Vapur acentası 
iRiNCI KORDON REES 

BINASI TEL 2443 
Lllerman Lines Ltd . .tıt:::· Yükünü tahliyeden son da beklenilmektedir • Rotterdam, 

........... ~ Yama ve Köatenceye yük Hamburg ve Bremen için yük ka-

.--..,. bul eder. DRAGO vapuru 1 S haziranda Yazı makineleri için toz tut· 
~ ORtENT UNIEN AMERICAN ~PORT Ll~ES Llverpol ve Svanseadan gelerek mıyan, ve makineleri daima te• 

llP'ıra.-&uvASININ The Eçort Steaımhıp corpuratıon yük çıkaracakbr. 
h1a. ~aar~n • Pireden aktarmalı ıeri seferler • miz tutan en elYerifli 1ağ 
~ Yapuru 1 haziran 937 de EXCALIBUR vapuru 4 haziranda GRODNO vapuru 1 S haziran~ .. UNIC.. markah makine 1a-
ll..:. daiau AnYen, Rotterdam, Pireden Boaton ve Nevyork için Londra ve Hullden gelerek yuk ğıdır. 
~'Ye SlrmclinaY7& 6menlan hareket edecektir. çıkanıcakbr. Bal 
~ir. EXETER vapuru t 8 haziranda CRODNO vapuru 30 haziranda Yeılne depoıa Gazi ••· 
~~ Yapuru 14 huiranda bek Pireden N~ork ve Boston için gelerek Londra ve Hull için yük nnda K&çlk Kardiçalı handa 7 
~. Rottermm Hamburg Gd hareket edecektır · lacak numarada yan ve heaap ma-
~ '-' ~- •. ' . ' . ~- EXCAMBlON vapuru 2 temmuz- a br. ki I • · ha • hibi 
)tir ~Y7• limanları açm da Pireden Boıton ve Nevyork için DEUTSH • LEV AN1E - Linie ne erı tamır •en sa 

Sf:ıt,, • hareket edecektir. SOFIA vapuru 10 haziranda K ALOMENI da bulunur 
·•IS MARtTIM RUMEN EXOCHORDA vapuru 16 tem- ffwL...- Bremen n An•ent 
JCıra...,.ANYASININ uzcl p·--~ Bo t N k .......... , e11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .\La,.\"'mr ?' . a u~en s ?n ve evyor gelerek Jfik çdmncakbr. 

'-il.._, JU1JA vapuru 16 bazi- ıçnı hareket cdecektır. NOT Vllrut tarihi rl retlerinin değitikliklerinden me• 
li'~-.ı t.rihİne dojru beldeni Seyahat müddeti : : e • Ya• 
'.~ M.niJ . . yor. Pire - Boaton 16 gün parlann isimleri Ye DaYlun ile• ıuliyet kabul edilmez. 
'-",. ya Ye Cencna IÇlll yol- Pire - Nevyork 18 gün ____________ l!l!!l_m:l! ________ .. 

~ bbuJ eder. AMERJCAN EXPORT UNES 
~ .. ~r~ket tarihleriyle navlun- llıe Export Steanuhip corporation of 

>'t h.i ~iklerden acenta me1uli- Nevyork 
-....a etanez. EXPRESS vapuru 1 O haziranda 
~ fazla ta&ilit için 1kinc:i kor- beklenilmektedir. Nevyork için yük 

Tl'"L-.. T-L•· b" L- kabul eder. ...._. ~ Ye uuıye mw ar ... - a.. • __ ...:..:......._ R • n __ ___. 
-.ıl 1'1t4 ;;JatlCe _...,... ..._.. --

' 1'IU.I SPERCO ••pur acen- DURUSTOR vapuru 30 mayısta 
.._,, lllGnıcaat edilmeli rica olu- beklenilmektedir. Köstence , Sulina 

Kalas ve Kalas aktarması olarak 
'll:u:FoN : 4142/ 4221 /2663 bütün Tuna limanlan için yük ka· 

bul eder. 
Jo•lllNI Varrm U... - LiYerpoul 
INCEMORE vapuru 30 mayısta 

Uverpul ve Anventen gelerek yük 
çıaracakbr. Burpa, Varna, Köaten
ce, Sulina , Kalas ve lbrail için yük 
kabul eder. 

Soc. Ro,ale Honp'OİM D....Le 

Ea Parlak 

Kudreti 

Daimoa Elektrik pilleri dünyada tanılUlllf pWerclir. Daimon 
pili kullanan hiç batka pil kullanmaz. 
Umum depoıu : Sula han cinnnda 28 - 9 HllDI Ôz 
Ôdemiıli. 

BUDAPF.sT vepuru 29 mayısta 
beklenilmektedir. Belgrad, Lima
sol, Budapeft:e, Bratialava, Linz ve --l!l!!!!l!!!!!ill!!!!!!l!!!!!!!!!ııiı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'e!!!!!!!l!!!!!!!!ll!!!!!!,_!!!!!!!!!!!!!!!9.!!!!!!!!~!!!l!I 

lzmirde Nasırd9n Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Karrıil Aktaşın 

HALKIN 
Sabarsızlakla beklediği 

ispirtosuz 
Dotrudan doğruya 

GAZ 
ile yanan her boy 

Viyana için yük kabul eder. 
Den Nonlce Miclelhanlinje Ollo 
BOSPHORUS vapuru 18 hazi

randa beklenilmektedir. lskenderiye 
Diyep, ve Norveç limanlan için yük 
kabul eder. 

Yalnız bir el
bise parası ile 
dört kat elbise 
nasıl giyilir ? 

15 kura•• ala
cağınız bir pa-
ket ARTI bo
yası ile elbiseni-
zi 40 renk ara
sından seveceği

ni:r. her hangi bir 
renge kolayca 
çevirirsiniz. Ma
ğazamızdan ala
cağınız tafsilit 
ü~erine bu ame
liyeyi bu mev
simde dört defa 
tekrar edebilir
sinız. Boyacıla
ra ve sahcılara 
hatırı sayılar is· 
konto yapıhr. He 
~orguya 0tullak 
cevap verilir. 
Telefon 3882 

Petromaks 
La'• limbalan gelmittir. 

~ Halkımı7At kolaylık 

~ef aletle her şey taksitle v~~ilir. 
"'°4 jY•nın en sağlam bisiklet ve motosikletlersnı yenı 
~:d Petromaks Jiika Jimbalannı NECiP SADIK mağa· 
Q ) •n arayınız. 

• eılar: 156 -- N~ci 

.llittıir inhisarlar başmüdürlüğün
"en. b • 
'~~i•ç ıniiskirat deposunda mevcut 2 adet kamyon ile Li: 
~ll1tt•e idaresi tersanesinde bulunan i~i motör ~e teknelen 
1$,.~. S...aablacaktır. Bedeli muhammenlerı 93 ~~mınatlara. 6.~8 
t '-937--.: bıameıi muhasebe ıubemizde glirlilebilir: lste~lilerın 
~ ı&ntı ıKat ıs de baı müdürlüğümlizdekı kom11yona 

1750 

"Nasırol Kemal,, 

Tire 

NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ?.-

Orta okul kurma cemiyeti 
başkanlığından: 

1 - Tirede yeniden yapbnlacak ol•n ve tahmini keıif bedeli 
umum yekiina 42507 Liradan ibaret bulunan ORTA OKUL 

binaıının temel, taı ve tatla dıvarlar1 betonarme ve çatı inp
atına ait 24113 lirahk kı11m kapah zarfla eksiltmeye konulmuı
tur. 

2 - lıbu birinci kımm inpabn eksiltmesi 14 Haziran 937 
Pazartesi giln& saat ıs de parti binasındaki cemiyet merkezinde 
yapılacakhr. 

3 - isteklilerin 1808 lira SO kuruıluk muvakkat teminat akçe 
veya Banka mektuplar1nı, ıartnaoıeye uygun bir şekilde tanzim 
edecekleri teklif mektuplarına leffederek bu mektuplar1 ihale 
saatine kadar imza mukabilinde Cemiyetimize vermiı olmalan 
tartbr. 

4 - isteklilerin bu baptaki ıartname ve inşaabn keşifname 
ve plAn dosyasını g6rmek ve izahat almak için Jstanbulda Bah
çe kapı - Anadolu Han 24 No. da Mimar Abidin Mortaı ile 
lzmirde, Liman itleri MObendisi Yusuf Karasu ya ve Tirede de 
Cemiyetimize mlracaat etmeleri ve istiyenlere 10 lira bedeli 

mukabilinde ba doayalardan bir nuıhaıının verilebileceği illa 
olunur. 

~6-10 1700 (988) 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından 
yerinden sökülmesi demektir 

birinin 
fakat 

• . ' 
Sizi bu ikibette~ 

vikaye eder 

Diılerinizi glnde iki defa · 
Radyolin dit macunile fırça
lamak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha
yat temin ederainiz: Rad
yolia ditleriaiıi ıade temiz· 
lemekle ve parlatmakla kaı. 
maz, ağızdaki btitiin mik- • 
_!Opları imha eder • 

DAiMA RADYOLiN 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZANESi 
F eaai glz16k 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeıitleri 

Tıbbi miistabzarlar 
Dereceler 

Termozlar. Amerikan. Duı lastikleri. Hulasa 
sıhhi ihtiyaçların hepsi her yerrten çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Veholid su tasfiye cıhazlarının 
lzmir mümessilidir. 

....................................................................... 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

...................................................................... 

• 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlannıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihulanm Ye nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikalan, yüzde kırk bet mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabağa çıkanfmıt pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde klllpeleri emriniıe amade bulundurmaktadır. 

HayYanlannıza ( Ôküz b:ııı ) markala Turan mamafih 
kllspe yedirerek onlann pyanı hayret derecede ıemiz· 
leyip kuYvetlendiğini ve ineklerinizİD verdiği siltüa fazla 
mikdarda çoğaldığını gireceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma
mullb lzmir ve civ'-n umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

• 
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Sahife 10 ..... EN!ASIR PAZAR 6 HAZiRAN t931d 
EZ 7 t ea 

Hüküm et kuvvetleri yirmi beş kilometre ilerlemiştir 
mrilBZ! .............. !:!l!lll .... :m:ıaıEımı•m11ıa:m ............... Cllll ......................... ... 

F·r sa, n __ .. iliz projesini kabu etti 
n e 

&*AA fi* ... - '1i 

A manya roje e sarahat o madığını 
bazı iliveler ya ı masını teklif etmek 

• • 
ı erı sürerek 
arzusundadır 

Sovyetler, Almeria bombardıman hadisesinin kontrol 
Paris, S (Ö.R) -- İspanya sahille- hillerinin kontrolü işine iştiraklerini 

rinde deniz kontrolünün işkali hak- temin maksadiyle İngiliz hükümeti 
kmdaki lngiliz projesi Paris, Ro- tarafından hazırlanan projeye Al
ma ve Berlin hükümetleri tarafın- man rnahfellerinin yaptıkları kabul 
dan tetkik edilmektedir. Londra ve hararetli olmaktan uzaktır. Doyç
Pari s arasındaki daimi temas sebe- land hadisesine benzer vak' alarm 
biyle İngiliz ve Fransız hükümetle- tekerrür etmemesi için İngiliz pro
rinin bu meselede tam fikir birliğiy- jesinde teklif edilen garantilerin ki
le hareket ettikleri temin edilebilir. fayetsiz olduğu bildirilmektedir ... 
Buna mukabil Alman ve İtalyan Alman amirailığı lspanya suların
cevaplarının ne mahiyette olacağı J daki deniz kuvvetlerini evvelce 
hakkında henüz sarih malumat yok- kontrole memur olan kuvvetlerinin 
tur. Öyle sanılıyor ki esas itibariyle iki misline iblağ etmiştir .. 
kontrole istirak eden dört devletin, 
yani İngiltere, Fransa, Almanya, 
Fransa ve İtalyanın bahriye erkanı
harbiyeleri arasındaki temas ve iş 
birliği fikri iyi kabul edil~cektir .Zira 
B. Mussolininin çok sevdiği dörtler 
paktı telakkisine yakın görünmekte
dir. Bu is birlioinin ademi müdaha
le komitesi a:asından olan diğer 
devletlere teşmili Almanya ve İtal
yanın verecekleri cevaplara tabidir. 

SOVYETLERiN DURUMU 
Moskova, 5 ( ö.R) - Almanya ve 

İtalyanın Londra komitesinden çe
kilmelerinin Sovyet birliğini de ko
miteden çekilmeğe mecbur edece
ği haberini teyit eden hiç bir emare 
yoktur. Bununla beraber Sovyet 
gazeteleri ve siyasi mahfelleri Al
merianın Alman filosu tarafından 
bombardımanını Londra ademi mü
dahale komitesini iflasa sürükliye
cek bir hadise şeklinde tefsir et
mektedirler. Ancak, her ne olursa 
olsun, Sovyet birliğinin siyaseti İs· 
panyada münferit bir sergüzeşte 
atılmağa hiç mütemayi] değildir.Res
mi mahafilde temin edildiğine gö
re gerek ispanyada, gerek Avrupa· 
nın şark ve garbında, ,gerekse uzak 
şarkta Rusya, İngiltere ve Fransa 
ile sıkı bir iş bir]iği dahilinde hareket 
niyetindedir. 

FRANSA KABUL ETTİ 
Londra, 5 (A.A) - Havas ajan

sinın muhabiri bildiriyor : 

ların önüne çıkmış ve uzu n süren 
bir hava muharebesi yapılmışsa da 
bir netice alınmamıştır. Hava mu
harebesinin safahatı Bilbao ahalisi 
tarafından takip edilmiştir. Akşam 
asi tayyareler tekrar gelerek şehrin 
mahalleleri üzerine bombalar at
mışlardır. Siya mıntakasında bir 
onbaşı ve bir asker cümhuriyet 
hatlarına geçmişlerdir. 

iKi TAYYARE DüŞORüLDü 
Valensiya, S (ö.R) - Cümhuri

yet tayyareleri Guadarrama 

Fransa, İspanya sahi1lerini kont- -- -
rol eden filoların emniyeti için İn-
giltere tarafından yapılan teklifleri 
kabul etmiştir. İtalya ve Almanya
nın da bu teklifleri prensip itiba~ 
riyle kabul edecekleri zikredilmek
te ise de Sovyetlerin bazı itirazlar 
serdedecekleri tahmin edi1mektedir. 

• Avusturya prensı Otto 

Fransız elçisi Corbin dün Ede
ni ziyaret ederek Fransanın mu
vafakatini teyit etmiş ve F ransanın 
daha geniş mikyasta ~ teşriki mesai 
etrneğe hazır olduğunu beyan ey
lemiştir .. 

Filoların teşriki mesaisi hakkın
da Almanyan;n bazı tasrihat is
te,diği öğrenilmiştir. Romadan bil
dirildiğine göre İtalyan - İngiliz 
tekliflerinin müzakerelere esas teş
kil edecek mahiyette olduktan ka
naatindedir. İtalyanın İngiliz pla
nını kabul etmediği hakkında ga
zetelerde çıkan haberler tekzip edil
mektedir. 

Sovyet mahfel1erinde ademi mü
dahale komitesi toplandığı zaman 
Sovyet rnurahhasının A1meria ha
disesini mevzuu bahsedeceği teyit 
edilmektedir. Sovyet murahhası 
mukabele bilmisil tedbiri almak su
retiyle ,.beynelmilel ka{luna tecavüz 
etmiş olan Almanyayı memnun et
mek için sarfedilen gayretlere iti
raz edecektir. 

Sovyet mahfellerinde ibiza ha
disesine benzer bir hadise dolayı
siyle Valensiyaya karşı «Zecri ted
birler» ittihazmın ademi müdahale 
sistemını tamamiyle mahvedeceği 
ilave edilmektedir. İngiltere ile Fran-
sanın «Zecri tedbirler» alınmasını 
istemedikleri fakat Almeria mese
lesini de mevzuu ~hsetmiyecekleri 
anlaşılmaktadır. Çünkü Almanya
nm bu hareketi takip edildiği tak
dirde müzakerelerin ademi muvaf
fa.ltıyetle neticeleneceğine şüphe 
edilmemektedir. 

ALMANYA SARAHAT 
ISTiYOR ... 

Berlin, 5 (ö.R) - Almanya ve 
ltalyanın tekrar Londra ademi mü
dahale komitesine ve İspanyol sa-

F ranko ispanyasını ziya
ret için hareket etti 

Cumhuriyet ordusunun muvaffa
kıyet kazandığı söyleniyor 

. _, :< · 5 :·· ·i ı lehinde olduğunu kaydediyorlar. Bil-
":· ~i,x:' · '_: . bao cephesinde asilerin taarruzu dur

' [ durulduğu halde cüı:nhuriyetçilerin Mad 
ridin şimali garbisinde Guadalajara 

cephesindeki taarruzları 30 mayıstan

beri 50 kilometrelik bir cephede 
kilometre derinliğinde bir ileri hareketi 

ile neticelenmiştir. Guadalajarayı geçen 
cümhuriyetçiler şimdi doğrudan doğ-

ruya Leon yolunu tehdit etmektedir
ler. Bu hücuma karşı koymak için asi-

ler Bilbao cephesinden kuvvet çek

meğe mecbur olmuşlar ve oradaki taz

yiklerini azaltmışlardır. 30 Haziranda 

ileri hareketi durmuş ve cümhuriyet

çiler yeni mevkilerini tahkime baş

lamışlardır. Ve bu faaliyet devam et
mektedir. Bu 'havali 1500 - 2000 metre 
yüksekliğinde olduğundan hükümet 

kuvvetlerini arı2lalı arazide kazandık
ları muvaffakıyet çok mühimdir. Bu-

gün asilerin taarruzunu reddeden cüın
huriyetçiler mukabil taarruzla yeni 

bazı mevkiler işgal ettiklerini ve esir
ler aldıklarını bildiriyorl.a!. ...... .. -

Pren.ç Otto Habsburg Tedafüi ittifak mı? 
Roma, 5 ( ö. R ) - San Sebastien 

den bildirildiğine göre Avusturya pren
si Otto Habsburg nasyonalist İspan

yayı ziyaret etmek üzere bu limana 

çıkmıştır. 

Paris, 5 
ispanyada 
re ketlerin 

( ö. R) - Fransız mahafili 
son günlerdeki askeri ha
tamamiyle cümhuriyetçiler 

Paris, 5 ( Ö.R ) - Radikal 
Sosyalist partisi reisi ve harbi
ye nazırı B. Daladier Pazar 
günü S. Godarda şerefine ve· 
rilecek 3200 kişilik bir ziya
fette siyasi bir nutuk söyliye· 
cektir. 

komitesi faaliyetini zaafa uğrattığını beyan ediyorlar 
lüne müteallik İngiliz tekliflerini manka ve Valensiyadan kontı01 

tetkik etmektedir. Bu tekliflerin ka- gemilerine bundan böyle riayet eJe
bul edildiği doğru değildir. Arada cekleri hakkında teminat alının.ası• 
henüz büyük ayrılık1ar vardır. Al- ne ge1ince AJman gazeteleri «Y8' 

manya silahla yapılan taarruz1ara lensiya bolşeviklerinin» teminatı118 

silahla mukabele hakkını asla terk hiç bir kıymet verilemiyeceğini kı:ıf 
etmiyecektir. Ve icabında tek ta- dediyorlar. Nihayet kontrolü Y~: 
raflı olarak hareket hazırdır. Bu se- pan dört filonun dayanışması ha 
bepledir ki İspanya sularındaki de- kında Alman mahfelleri İngiliz te~· 
niz kuvvetlerini takviye etmiştir .• liflerini kifayetsiz bulmaktadırl81' 

1ngiliz hariciye nazırı B. Eden 
Guadarrama mıntakasında hü

kümet kuvvetlerinin yaptıkları ta
arruz nihayet bulmuştur. Bu kuv
vetler dört gün zarfında elli kilo
metrelik. bir cephede yirmi beş kilo
metre ilcrlemeğe muvaffak olmuş~ 
lardır .. 

Cuadarrama taarruzu neticesin-

Madrid sokakları şimdi bu manzarayı taşıyor 
Ve Alman sancağına hürmetsizlik Onların fikrince bahriye erka~t· 
gösterilmesine tahammül etmiyecek- biyelerİ arasında bir müşavere sJS' 

tir. Londra müzakereleri uzun sü~ temi tesisi hem kifayetsizdir, he.ıtJ 
recektir. de Almanyamn takip ettiği ~a~t' 

Proje tetkik ediliyor ye doğrudan doğruya muhahftıd·' 
Paris, 5 (Ö.R) - Kontrole işti- Çünkü erkanıharbiyeler arasın ~ 

rak eden gemilerin emniyeti hak- bu şekilde bir iş birliği ve istişare ıı:ı 
kında garanti elde edilmesine mü- rureti tesis edilince AlmanyaıııJJ 
teallik İngiliz projesi ltalya ve Al- Almeria bombardımanında yaptı: 
manya tarafından hala tetkik edil- ğı gibi şahsi teşebbüsler alınrnas~i 
mektedir. iki hükümetin tam mu- na imkan kalmıyacakhr. HalbtJ 
tabakat halinde cevap verecekleri Almanya dört filonun tesanüdiiıt: 
anlaşılıyor. Bir çok haftalardan be- den bahsederken İngiltere ve ~r~e 
ri olanın hilafma olarak İspanyol sayı da ceza tedbirlerine iştıred'' 
meselesindeki bu müşterek siyase· mecbur etmek gayesini takip 

1 

tin idaresi Roma yerine şimdi Ber- yordu. 
1
, 

lin tarafından ele alınmıştır. ltal- Diğer taraftan radyo ajansına J3e 11 
yan mahfelleri ihtiyatlı bir lisan linden bildirildiğine göre Alıll~, 

ltalyan gazeteleri mahfelleri de dün bu mesele hıı , 
. .. .. .. kında ikiye. ayrılmış gib~d~rle~·~1r 

ya nikbin, ya bedbın gorunuyorlar. yonal sosyalıst mahfeUerı ılerı gı 1 
Kararın Berlinden çıkacağı anla- !erek İspanyaya asker çıkarıhnast 
şılmalla beraber mahiyetini tahmin tavsiye ediyorlardı. Fakat dip ~ 
henüz güçtür. masi mahfelleri böyle bir teşeb~~i 

Kontrol komiteleri için emniyet sün nasıl vahim neticeler vereceğl · 
mıntakaları tesisi noktasında sa- ileri sürüyorlardı 

Dün.yanın her tarafında sıcaklar .. ıahammiil edilmiyecek biT dereceyi 
başlamıştır. . 1ı1ı 

Bu fotoaraf Florida plajında, giineş altında ıı11ku çeken genç insanları canlandırıyor. Florida plajına Amerı~ıı1 

her yerinden binlerce turist gelmekte, bu şehir bilhassa pldj mevsiminde en büyiik kazancını temin etmektedıf· 

1 
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-. Hep hl;-halliyiz Yani arapçası ketumiyet.. Kadınlar-
_ O"" Ahmet MehmeJe: dam> var.Ur, erkeklerde mi? Bu ,...Je ", .. 

~ıı.ın ';'..~h~~ Mehmetciğim, Otuz i:avvarelik bir hava filomuz Japonya derhal verilecek cevap şudur: 
qq 

8

.' .Tı mınn? Ne bu hal ya- '.T J - Erkekler daha uyade ketumdur-

•• it d 
ltahved 

6
e;din mi var? Gel t:U B k k • lar. rtaiı.. e ırer kahııc içelim. De- üyü urtarıcıyı getıren trenı•n ile yeni ticaret Halbu ki o çumlnr çoktan bardak ol-

"1ehrnet.· muş, biçare 'kaômlarn' 

iti;,- Peki ka d ·~ · T k .. • • J bi h l k t anlaşn\affilZ Sıf ~sboğaz.h gcv~ze,d~ır ~kl~ai.. 
IJerj:::.~ms ~o;:.~B"a:~hm ·~·.~ uzerıne sevgıaen r a e urmuş u Japonya yüzde beş ser- için ;u~':niş. ":en~~:~. ~.:yan~~ 

Cev b . arrc ve aaırc.. b t d.. . kt• karmışızdır. 
81 Q ını Vermis.. -Baştarafı 1 inci Sahifede-- duygularını açığa vurmak için bü-ı Atutürk Dolmabahçe sarayına in- es ovız verece ır Geçen gün istemiyerek iki kadının 
l'i~ KAÇ ZAIİfAN SONRA Yed; vapur, motöder, donanma- yük b;r i!"'..et 01~?ş1': ? zaman m;şlerdir. istanbulda üç, dört gün Ankara, 5 (Husus;) •• 2 mayos yolda dertl~clerine kulak verdim.Gi;. 
_ ! Ahmet Mehmede: mızın demirli bulunduğu Haydar- halkımızın gost:rdıgı ~~!uk sevgi kaldıktan sonra İzmir vapuruyla tarihinde Ankarada akd ve ımza rüşmelcrinin evvelini bilmiyordum ama 

•• 

8

.'."_'.'f"Uah Mehmetciğim! y;. paşa ao;>klnrmdaki yerde mevki al- ve ~ayg• tezahurab gorulecek bir Trabzonu teşrif buyurmalaro, ora- edilen Türkiye - Japonya ticaret an· dinlodiğim kndan da birşey ilade cdi-

N. .:"'.ll_iik. Fakat bu •ef er seni mışh. Başla Yavuz zırh hm >Z, onun şelul alm~şb. • . . dan Enuruma kadar gitmeleri muh- laşmas>, mukavelenameye göre bir yordu. 
JıQhvedıyıb.gördüm. Hele gel su yanında Zafer, Tınaztepe, Kocatepe ŞEF agır agır trenden ındıler_.Kar- 'temeldir. sene müddetle meriyette kalacaktır. Birisi diyordu ki: 

l l r arasında bulunan E · 7 b ı 5 (Y · A T I f B "'dd t• h. d l Tekl~ı· ırer çay içelim. denizaltı gemileı·i bulunuyordu: şı ayıcı a w •

1 
r mır lstan u, enı sır - e e on- u mu e ın ıtamın a an aşmanın - Erkekler ketumdur. Zannetmem 

Ateh 
1 

•nde bulunmuf.. Saat tam on dörtte resmi zevat Abdullah• dogr'.' ~ er.'ye? Şef b) -· Reis;cümhur Atatürke kavu- fesb; hakkında iki i.kitten biri mü- ki bunu meydana ç>karsm .. 
_ ,ıtıet ne dese beğenirsini:: ve askeri erkôn E<enköy vapuruyle •• Nasolsınız, 'Y' m>Sın~z 1 . şan l•tanbul halkı, büyük tezahürat rncaatte bulunmadoğ> takdirde mu- öteki de onu tekldea' 

"ol•- J'"'l>lan birader vaktim yok, H d ·ı A k ~ Buyurmuşlardır. Emır Abdullah yapmaktadır. Şehir tenvir edil- kavelename kendiliğinden uzatıl- - Doğrudur, sen ona inan! 
.... QQ k ... ay arp~ş~.Y~f geçtı er.rb· sb eiı er- teşekkürle Şefin ellerini öpmüştür. mış sayılacaktır. ~Ve v:~~~da ot~r~ağadmyeüu- andres~ı'·ıi!"' ~~'.?,jY; a '\·ı~ unu- Şefimiz Milli Müdafaa ,·ekiİivle mit~~~. Adadan, Köprüden ve Bo- Japonya Türkiyeden her türlü ar~::;d:;.~:;~: ·g:=~~' iki>ini de 
Q~r •. m muaaıt eg •. yor .u.. 1 1 • u a .aa ~~ ı ı ve de görüşmüş '\:e askeri teftiş buy~r- emtea satın alacağı gibi Türkiye 

,..l>ini g_~r. Yahu geçenlerde Hii- şehrım»de Şefm mosafın bulunan muşlardır Atatürk askerlerin önii ğaziçinden kalkan ve binlerce halkln d J d h t"' r· t - Sakm ha! Erkekler mi ketum1Sa-1ıt rordüm N kab Maverayı Erdün Em iri Altes Ah- den geçe. rlerken, gür bir sesle . n- dolu olan vapurlar Dolmabahçe t e lapakontya abesn ettr. urju em ea sa- km ha! Bunu işidin <le inanmayın. En 
. ~ Qd · e a, ne say· k l 

1 
. . . 1 k h'' ın a m a ser ır. aponya, sa- kab d w d 

illa,.._ '!_n11nıı. Emin ol ki artık dulJah ta arşı ayıcı ar arasında ıdı. __ a.1erhaba asker, diyerek ilt"ıfat- önüne ge ere , teza uratta bulun- t l k l ··~.:1 d k be ._ n ayısının ag7.1n a bakla ıslanmaz. --. eıl(. n' 
1 1 . k k ın a aca ma ın yuzae o san şı M r bizd b' . . . . di ııı.ı.ı..., ' ."':kad aş/ara ra•tla- Tren gara g;rerken, Y eşilköyden ta bulu nınuşlardır · Çe li~ ordum uzun muş ar ve yaşa ses erı ayu a Ç> m>ş- ni malin ödiye<ıek, kalan yüzde beş "".' u ;n . ~-·senı .:"' ~ . • sana ~•4ie h~~kınıyor. Çünkü: Ne hareket eden otuz tayyareli hava fi- kahraman erleri hep bır ağ>zdan · : tır.. kamın> serbest döviz olarak Cüm- yeminler. m> et~. Söz mu verd>1 Hepsi 

..., •o ı urmet, ne de etrafa dik- !olan Haydarpaıa istasyonu üze- - Sağol, iyiyiz. cevabını ve;.;iş- Atatürk. halkın bu coıkun teza· huriye! Merkez bankasına yabra- ,,.Jan! G>dcr dogru en mkı bir ahbabına 
"·'" br· 1Merhaba MehmetcigYı'm· :-d k h Ik b"' "k · l d' hüratına, balkona çıkarak mendil k J . · h ı· açar, ondan da bu sırrın başkasına açıl· 
1 

a rm e uçara a ın uyu sevınç er "·· _ • ca br. aponya, umumı ıt a at re- . . .. . 
ijiJ, 

0 

f 'Yor da bir sürü lôuba- tezahüratına iştirak etmekte ve çok Atatürk gard~n ç.ktoklan sırada sallamak suretiyle mukabelede bu- jiminden de istifade edecektir. mmnnsın> dil~r. A>knda,ı ona soz verır, 
"~tık tehlilaiz.lik!.. Aman çok alçaktan uçmaktaydı. sanki alkıştan hır kale kendilerini Junmuşlardır. r M h 1 fakat 

0

• da b~~ ~rkad~na: . ~ı.lcı,.,.;~j;·· ... mevkideki içtimada Büyük Şefi hamil olan tren ga- sarmıştı. Bu sırada toplar atılıyor, Vapurlar, buradan dönüşte Ma- eç u .. - Bır6eY soyl1:Yccegım ntna, kıınscye 
... Y.,,, Yım Zaten de orada ra ağır ağ>r girerken Bando sel1\m tayyare Hl_ol~n. çok alçakt~n uçarak veray> Erdün hükümdan Emir Ah- soy!ememek şnrtıyle, ben yemin ettim, 
lı.ı,..,0• 1 ~el de görÜfelim. Alla- marşmı çahyor. civan dolduran on halkn\ buyuk heyecanını ıfade edi- dullahın ikam•! e_tmekte olduğu A k ""b•d • fakat sana knrşı olmaz. 

4h r a ık. binlerce insan ortalığ> alkış tulam yorlardo. Halkomoz ' . • Beylerbeyi saraymm önüne gele- S er 3 1 eSI Ba§lııng>eiyle verilen bu sım açar, 
~ .. ol~et: Yaaaaa ... Haydi uğur· içinde çınlatıyordu. , -- Yaşa büy~~~ .k~rtarıc.ı, Hatayı rek tezahüratta bulunmuslardır. lstanbul, 5 (Telgraf). _ An4 ° da, ötek~sine, bakarsın ki seninle onun 

1f e ;;n •ayın bay!.. Nihayet Şef trenin sahanhğmdn bize hediye ettıgm ıçın teşekkür ede- Son Altes Emir Abdull~h. bal- aras>ndakı s>r, çok geçmeden sokaklara lıe .. (J •ndi kendine: Vay camna göründüler. Sanki bu hadise halka, riz. diye bağmyorlardı. kona ç>karak balk> selômlam>şhr. karada inşası kararlaşan meç- dağ>lnuşbr. Hadi vazgeçin bu fikirden. 
oı.,. ~~ aklmca büyük adam '""'''""'''"''"""''"'''"""''"""'"'"""'""""""'"""'" ""'"""'"""""'""""'"'"""'"""'""""""""' hul asker ibidesinin ioşasma Diyecektim .. Ukin blr de düşündüm 

f, oır de taş atıyor!.. Al k b k bu yıl sonlarına doğru başlan• bu sır saklamazların içinde kendim de 
1/ man urmay aş anı ması muhtemeldir. Ankara varım .. lşime elvermedi. Ne foydn ki 

oı.,::"• hayır. Ne 
0 

büyük adam . meçhul asker abidesi muanam kendimi alam>yarnk yazd>ğ>m ,u itirafla 
lo;;ç;;İ" ne de •en ue ben ondan bir eser olacak ve Türk hey- i~i meydana da ç>kardnn. 
IQ ıız, hep bir h il" · F k • kelciliğinin en mütekamil eseri lşin doğrusu kadınlar bizden daha 

•• ~:~e;?dece .. ~ab: 'tı?ıiım7:ı~ Manevralar _Ja, ltalyan· or' dusunun olarak yükselecektir. ziyade ketumdurlar. Bizim saklıyama-
. Ciink·· ırN. Hulasa hepimiz!.. aı Abidenin yeri tesbit edilmiş- d>ğUnı>. bkçok şeyleı·in, su·h bir küp 
'<ot •: e o cemiyete birsey tir. Meçhul asker abidesi, bil· gibi d>şmn sızmadan sakland>ğ>m ben 

ee,. Ve hediye cylemİf .d k t • • t kd • tt • v • • •• l d • yük manasiyle mütenasip olan çok defa kadınlarda gördiim. 
'·w~ bı.n '."İlletimize b~,.:h .: ıyme ını a ır e ıgını SO" e ı Y•ni Şehirde, her tarafa hi- Dedikodu, çekiştirme bahsi ayrı ha-
.. .,.,.;, " 'f görmüfüzdür. tl•te J_ kim bir tepenin Üzerine kuru• his.. Bunurila alôkaS> amcahk, dny>l>k 

4?"'rnu; b l okuduklarımız.ı da -Baştarafı 1 inci Sahifede- l Milanoda çıkan Popolo D'ltalia 1 tü, tabirini kullanıyor. İtalyan or- Jacaktır. gibi ~·akın bir nkrabalığa bağJanıyorsa 
: U,. 

1 

,U unuyoruz;. Ne .)'azık bu makalenin müsait bir saatte neş- diyor ki : ldusu Fransız toprağını müdafaa t- D 1 L da, sır saklarnakla onlann arasında bir 

1•iını., "/ anlar 'lırifsınl1o insaıl' red;Jd;ğini ve leld mareşal von - Çok nazik, zeki 'e ince olan tiyse hata m> etti acaba~ e · fark vardu-. Sötlerim yanbş anla§Uma-
a var!.. Blombergin ltalyan manevraların- Fransız halkının bu hadisede gös- Hakikat buradadır : 1918 de ital- sın.. Bununla beraber dedıkoduda da 

H. OK. da neferden en )'Üksek kumandan- terdiği saflığı affetmek elimizden yan ordusu, birleşik Avu.turya ve kadınlara taş çıknı1lıl:'lmız nice halleri-

Iz
--m--1.-r-:.:.d_::.e lara kadar bu ordunun kıymetini ~elmiyor. Bu müzevvir meslekdaş, Macaristan ordularını mağlup ede- Kurum merkezi miz -.•ardır ya! ... 

takdir ettiğini yazıyor.. ltalyan ve Fransız ulusları arasın- rek umumi harbi kazanmıştır. ltal- · Burasını da bir tarafa bırakalım. Yi· 
Bari, 5 (Radyo) -· Action F ran- da nifak sokmak için elinden gele- yan . ordusunun karşısındaki ordu lalan bula nak ledllmlftlr ğitliğimizP elvermez. 

Siv . çaise gazetesının !talyan o'dusu ni yapıyor ve tarihi hakikatleri giz- küçük bir kuvvet değildi. Alman lstanbul, 5 (Telgraf) - Bü-
rısin ek hakk~nda Alman gene~.?~le~inin ifa· lemeğe çalışıyor. ırkında.n olan Avusturyalılara Ma- yük Şef Atatürk'ün lstanbulu 

TOKDIL 

Ilı Ü d delen ne atfen neşrettıgı hır maka- Aksyon F ransez, umumi harpte carlar ıltihak edince ikinci bir AI- teşrifleri münasebetiyle dil 
Ca elesİ le, ftalyada büyü.~ bir as~biyetle İtalyan ordusunun iyi çarpışmadı- manya meydana çıkıyordu. Bu or- kurumu merkez bürosu da Js-

latanb I kar~ılanmıştır. Oteden ben ~ran- ğını ileri suruyor. Bunu kimden dular, ltalyan ordusunun karşısında tanbula nakledilmektedir. 
karad u ' S (Telgraf) - An- ı;ada ltalyan ordusun~n. asken kıy- işitmiş ve nerede okumuş .. Umumi muvaffak olamadılar •• 
"'ird an bildirildiğine göre iz. meti hakkında bu gıbı makaleler harpte Alman ordusunun başında Popolo D'italia makalesini •u sa- Istanbul tersanesi 
lllilcatd 

1
ve Karşıyakada sıtma intişar etmekte ve cevapsız kalmak- General Ludendorf ve Mareşal tırlarla bitiriyor : • ~ e e mınt k 

1 
.hd tadır. . Hindenburg bulunmakta idi. Bu iki - «Daha dün ltal d H _ lstanbul,5 (Telefonla)- Ter· 

•ra a a arı ı asnıa 
11 

. . .. 1 . d b yan or usu a . 1 • d k 1 
ittin r ~erilmiştir. Sivri sinek- Bu defa işe Alman genera erınm ~nü general ltalyan ordusunu a- eş ordusunu mahvetti. ltalyan or- sanenıu stıuye e uru acağma 

ırnhas . . tahrif edilmiş ifadeleri de karı~tı.n- ıma takdir etmişlerdir. dusunun bu muvaffakıyetini bile dair çıkarılan haberlere Anka-
~'•iraın lı ' ıçm esa•lı b;r lmca,. ~talyan g?zeteleri (Bu >ğ- Ludendorf bir eserinde : gö~memek ve Oüçenin ordusunu rada ihtimal verilmemektedir. OerJ• .azırlanmıştır. reııç ıftıraları) şıddetle reddetmek- . -- Fransız saflarında harp ~d.~n begenınemek İtalyan ulusunu takhir Bildirildiğine göre tersane 

IDID b• h b • tedirler.. Italyn_n tümeni fevkalade dovuş- etmek olur.» Hali te kurulac ktır 
h • 1 r a erı ...................... ····· ............ ····· ................................... ······. .... .. ... . . ç a . 

D.N~~· ~ < ö.R 1 - Berliode Hariciye Vekili Dr. Aras "C~~~bi'"'j\'(';ii~;y···~···································· 
ltn .;.:ı.•nso tarafmdan ·veri- çatıyorlar 
ttall b' ı hyat kaydiyle naklolu- M • ı• ı • A G A .. f ~: ~·~~b~:;li:t~il~ieç~:~:: acar rıca ıy e samımı • rikasında Germa-
tdil,re~ıser vekillerinden aıl- go··ru··şmeler yaptı . h . d·ı· t.!:A~.asyki.nu:.~~le:İrM:r~mş:lnd;:~ -- • reı·s·ı nızm ta rıp e 1 ıyormuş 
t """• ı Budapeşte, 5 ( A. A) - Türkiye ha- Mariasy, mcbusan meclisi ikinci 
ır, şımdi tevkif edilmiş- riciye vekili Ik Tevfik Rii-;tü Aras dUn B. Tahy, Ingilterc elçisi B. Knoks ve Bcrlin; 5 "(A.A) - Bu sabahki 

sabah kral naibi Amiral Hortinin sa- Türkiye elçisi i1c elcilik erkanı tarafın- Alman gazeteleri müttefikan ce
rayındaki hususi <lcftcı-i imzaladıktan ve dan uğurlanmıştır. • nubt Afrika birliği hükümetini pro
haşvekil B. Dar,myinin ikametgahına Budapcşte, 5 ( A.A ) - Doktor Tcv- testo etmekte ve bu hükümeti Al
kart bıraktıktan sonı-a hariciye nazm fik Ri.i§tü Aras Macar ajansına bt>yanat- man garp Afrikasında Germanizmi 

lal etmekte olduğunu bildirmekte· 
dir. Zira hükümet Almanların si
yasi faaliyetlerini tahdit eden ve 
cemiyet kurma haklarını kısan ted
birlere karşı cenubi Afrika birliği 
Almanların verdiği istidayı Mil
letler cemiyetine havale etmekten 

P.~· 5B~atyano rıa~ır 1 B (Ô.R) - Hariciye 
hilritiy · De~bos Romanya eski 

tarıtin ~ nazırlarından B. Kos· 
tir. 1( ratyanoyu kabul etmiş-
\' L • B t" el(il .. ra ıano eski baş-
tia lbuteveff G 
l
. tıonun k a eorges Bra-
ıb ard · 1 h eraJ fırk cşı o up Rumen 
alef ol 881 reisliğinde ona 
I} muştur. 

ala ı· .. 
~oın < terin nutku 

rett._, a, ~ ( A.A ) - Salcihi-
lalya hlahfeller Almanya ile 

fak arası d . 
.. akted'!n a tedafüi bir itti-
"Cb- ı ec w. h b ı hlcrnı k egı akkında ec-

abtrler· e ellerde neşredilen 
B 1 lekzib 

lia U ltıahfeU ~tmektedirler. 
tı Raztte . er Gıornllle D'lta
~rı bir sınde çıkan Gayda-

~d~Qıltk~u hlakalesinin ecnebi 
ılın trde 1 le . tsj neti . yan ış tefsir 

:ı .. tita do) cesınde bu haber-
·~".. aırna - b ~tllltkt d.2a aşladığını 

e ırlP.r. 

B. cl<i Kanyayı ziyaret etmiş ve kcn- tn bulunarnk demiştir ki: tahrip etmekle itham eylemektedir. 
clisiyle uzun müddet giiriişmü~tür. - Çok tız olınnkla beraber Macaris- Gazeteler Portekiz hükümetinin 

SaUıhiyettar muhnfil bu ziynretin hu- tandn kaldığımdan ve eski dostum B. :::ıdater devlet taahhütlerini ih-

~ı~ ı~hi~tini tcbu~cttirm~k i~mKMy~ı~~retclmekf~~ru~~ -~-----------~-------------~ 
imtina etmektedir. 

hariciye nazırmın görüşmelerinde iki duğumdan dolayı bilhassa memnunum. B N •• t B ) dd 
memleketi alakadar eden hiitün mese- B. Do Kanya ile ynptığım görüşme en • oyra yarın e gra 3 
Jeleri tetkik eylemiş bulunduğunu da kalbi dostluk havası içinde cereyan et-
knbul cyleınektcdır. miştir. Esasen Türkiye Macaristan hak- z • t A d "' • 1 

Dr. Rüştü Ar:ıs bil:ıharc başvekil kındn samimi bir dostluk beslemek- ıy are resmı egı ' 
B. Darnnyiyi ziyaret ve kendisiyle bir tedir. Ve bu dostluğun kökleri Tiirk 
buçuk saat gfo·Usmüştür. milletinin Ui kalbindedir. k t • • • 

B. Dii Knııy::ı Dr. Rüşti.i Arasa Tür- 13udnpeşte, 5 (AA) - Hariciye ve- neza e eserı ımış .. 
kiye <'lçiliginde z.iyuretini iade etmiş ve kili Dr. Tevfik Rüştü Aras dün Kanya 
elçilikte sant 14 de bir öğle ziyafeti ve- ve Daranyi ile uzun bir mülakat yap
rilıııiştir. tıktan sonra Budapeştcclen saat 20,30 da 

Bu 
7
Jynfcttc vaktiyle Türkide bulu- ayrılarak Bükrcşe hnreket etmiştir:_ 

nan ve doktor Arası tanıyan Macar dip- Bükı·cş, 5 ( ö. R ) _ Türkiye hari
lomatları ile 1ngiltcre elçisi ve Balkan ciye vekili Romanya ricaliyle bazı dos
antantı meınlckctleri siya:;İ mümessil- tane temaslar yapmıştır. Gazeteler Tür· 
leri de hazır bulunmuştur. kiye hariciye vekilinin Cene'vTedc asaın-

Dr. Tevfik Riiştü Aras akşam Biik- ble başknnlığına seçilmesinden dolayı 
reşc gitmek üzere buradan hareket et- memnuniyet ifade ederek Balkan mü
ıniş ve istasyonda hariciye nazırı B. Dö nasebetlerinin bu intihaptan azami su
Kanynyı temsil eden Baron Rapar ile rette istifade edeceğini yazıyorlar. 
Yugosla....-yn, Yunanistan ve Romanya el- Dr. Arns pauır güni.i Köstence ~o-

çileri. Macari:;tanın Ankara ekisi B. lUYle lstanbula ~ 

Bclgrad, 4 ( ö.R ) - A1nıan harl- natta bulunmuştur: 
ciyc nazırı B. Nöyrat pazartesi gtinü - Bu :dyaret Yugoslavya ile Al· 
Belgr::ıda gelecektir. manya ::ırasında samimi dostluf,#Un bir 

B. Nöyratın ı;eyahali, Avrupa " z .,a c- nişanesidir. Ve Yugoslavya siyasetine 
telerindc hirçok tdsirlcrl· sebep ol- karşı Alınnnyanın duyduğu derin say-
muştur. Londrada çıkan Dcyli Tel- .. . .. 
graf, «Yugoslavya başvekili» başlıklı gıyı gostcrmektedır. Alman h::ırıcıye 
yazısında, Alman hariciye nazırının nazırının z.iyareti, iki memleket arasın-
Belgrat ziyaretinin resmi mahiyetle daki mtinascbctleri takviye edecektir. 
olmayıp bir nezaket eseri olduğunu yaz- Sofya, 4 ( Hususi ) - Gazeteler, Al-
maktadır. man hariciye nazırı B. Nö:rratın Sof-

Alınanyamn Belgrad elçisi, B. Po- ya ziyaretine büyük makaleler tah-
liiana bu sel•ahat hakkında su ~ya· sis etmektedirler. 

lngiltere 
Travayist 
partisinde 

Londra, 5 tÖ.R) - Trava
y;st par' isi icra komitesi gele· 
cek intıhabat için şimdiden 
geniş bir propaganda seferine 
gir;şmeğe karar vermiş ve bu 
ma~satla bir komite teşkil et

miştir. Komitenin başına Lan
don County Council (Londra 

~el.ediye ~eclisi) reisi ve par
tının en zıyade ümit bağladığı 

şahsiyet olan B. Herbert Mor
rison geçirilmiştir. Bundan 

a.nlaşıldığıoa göre gelecek in
hhabatta partinin liderliğini 
B.Herbert Morrison yapacak ve 
eğer travayistler ekseriyet 

kazanırlarsa başvekalete geçe· 
cektir. 

Kutup seyahati 
Moskova, 5 (Ö.Rl - Tas 

Ajansı bildiriyor: Şimal kut

~uoda tesis edilen Sovyet hava 
ıstasyonuna yeni bir tayyare 

daha varmıştır. Mürettebatın 
sıhhati yerinde ve malzeme de 
iyi haldedir. 

General 
Molan!n cenazesi 

Burgos 5 (Ö R) - General 
Molanın cenaz~ merasimi bu

rada yapılmış ve cenaze defn
için Pavupelune gönderilmiştir. 

lspanyol Nasyonalist şehirlerin· 
de matem tutulmuştur. Gene
ral Molla 250 sahifelik bir eser 

bırakmıştır. Bunda general 
Frankonun maksatları tasrih 

edilmektedir. Asiler "tam r.a· 
ferden" ıonra bu eseri netr· 
edeceklerini bildiriyorlar ... 



YENi ASIR 

v:~~~ 4 ~~_-g---=-i~lı~. z.,...... k--a-b~in~e=---s~i~n~i~n~·ı ~~E'!!!!!!ı!!sr!!!!!!!!a~re!le!ln.!!!l!!!!gi~z ;;..:, :=::;bi~r ~he!!la~d!ll!!!!!!is~e ~~~.--~~k~e~n~d~e~r~u~nda bir Türk 
po_itik çehresi nedir? Meşhur hır ressam, ese~i- mıntakası kuruluyor . 

hükümet de muhafazakard!r Yeni 
fakat ismi milli hükümettir 

nİ tamamladıktan sonra Davamızı Cenevre'de tasdik ettir 

h •• } . . d dün şehrimize gelen Numan 
ayata 2'0Z erını yum U Menemencioğlu dedi ki: 

Gizli telgraflar kimin 
gönderildiği belr 

tarafından 
değil 

Türkiye vazifesini yapb. CUmhurlyetlmlzln ı;lyıt J 
Hulaya göz dikmek de§ll, oradakı TUrklarl UiY1 

oldukları rejime kavu~turmakll 

Londra, 29 Mayıs 1937 - İngiliz tirmiştir. Nisan nihayetinde, son 
milli birlik hükümeti üçüncü defa- bütçesini hazırlarken milli silahlan
dır ki tadil ediliyor.1931 senesi ağus- manın azametli masraflanru karşı
tosundan ilk teşrinine kadar devam lamak üzere alacağı tedbirleri hn
ctmiş olan ilk şeklinde bu hükümet, ber vermek zaruretinde kalmıştı: 

1 1 U .. fah · "f d ed f" 931 · d İstanbul- Paris, Cenevrede Hatay işi- ccktir kabinenin ya nız on. ~sını ihti- I mumı re tan ıs.~ı a . e en ır: Ingiliz gazeteleri esrarlı bir hAdiseyi j yi yap~ağa başlamıştır. senesın e · kas h • bir bit 
va edı·yordu. Bu on kışıden, bugu··n maların kazançlan uzerınden vergı Ha'-!1--t h" b. l "d" b ı rtr niha et bir hafta ev- ni bitirdikten sonra dün hariciye ve- Türk mınta mı, ususı .. ı.tf. 

1 1 d f naklediyorlar. ıuıtu en ıç ır ıa ıs:? aş anan po e Y ' -!> } ti :ı ... _ B N Menemenci lskenderunun Payas şimendW 
~riye yalnız bay Neville Chambcr- almak füui onu en Üstri ve inans bunun kadar esrar taşımamıştır, de- vel bitmiştir. ıw e mu.;,..:şarı · uman - b 
e- ld k d d I vl ehr" · 1 · · de ka raptedeccgviz. Ve trnnsitimiz, ıJ 
lain ile sir Samud Hoare kalmışbr •• aleminde o u ça göz en üşür- nilebilir. Hadiseyi kısaca anlatalım: tşin asıl şayanı dikkat olan tarafı, og u § ımıze gc mış ve evın - · 
A 931 ilk teşrinindcn 1935 senesi ha- müş, hatta muhafazakarlar partisin- _ 931 senesinde Hicaz hüküınetinin portrenin tamamlanacağı gün· cere- bul ettiği gazetecilere mlihinı beyanat- retle yalnız bizim mürakabcı:niSı,stil'j 
ziranına kadar bay Ramsey Mac deki vaziyetinin de sarsılmış oldu- Londra elçiliğini yapan Şeyh Hafız yan etmiştir. Londradaki ressam ttal- ta bulunmuştur. tında Iskenderun limanından ~ 
Donaldın L--kanlıgıv ndaki ikinci ·g· u iddia edilmi~ti. Bunun doğru ol- . dam ·· t edi kız "d d 1 B. Numan Menemencioğlu demiş- edecektir. Bu transit, yalnız Türk 

~ Vahbaya bır a muracaa yor. yada bulunan genç ı Armi a an a - . . d -u ~ "d Irak ubl 
milli birlik hükümetinde yirmi bir madıg·ı anlactılmaktadır. Zira, bil- tir ki sına eg , utı e, ve cen -ı: Bu yetmiş yaşlarında bir ltalynn por- dıttı bir telgrafta Londraya hareket· : d hi ı d"l b"l...-~ 
n ..... , vardı. J 935 ten 1937 ye kadar akis, cesareti takdir edilmict, ver- 0 DiL MESELESi emteasına a · teşmi e ı e 1"""" 

....,.. x tre ressamıdır. 921 senesindenberi Lon- h be lı d Fil al · başbakan bay Baldvin idi. 28 ma- gilere tahmil ettiği, fakat ta- d da k di stüdyosunda çalı,,c;makta- ettiğini a r a yor u. v :ı genç cTam mukadderatına bakim ve müs- böylece hem kendimiz için, en 
yıa 1937 .tar~ind~, Lo.rdluğ8: seç~l- h .. amilin ~u~~tsu~ ~lmadığı ma: 1 dr;_ Ital;°an kralının gençliğinde hima- kız gelmiş ve babası tarafından kar- takil şekilde bir Hatay teşekkül etti. di yolun temini ve hem de meınl 
mi~ ve dızbagı nışanı ıle taltıf edıl- lum olan lngılız milletıne N. D. C.yı .•. b t, rofe.,··r Ed d G" şılanmıştır. Genç kız, davet üzerine Dil meselesi, Türkçenin ilk konsey ka- I mlıi ccnebt transitinden istifade 

l ha Baıd • • • .f .. (Mili" .. d f ... ) k b l ye ettiğı u za P so var o ı- Lo d ld"ğ" ı· .. led.i-· kab 1 b k taht lınmış ola miş o an y vının ıstı ası uze- ı mu a aa vergısını a u . d.. h trc .. t d n raya ge 1 ın soy gı zaman rariyle resınl dil olarak u ü, ve u j me ı zıınana a 
• . . k"l ba . k • d b l h l fi oJa unyanm en meş ur por us a - tm"..+:.. ! . . Hata ::..ı~kil b rine kral, yem kabıneyı te§ ı e y ettırme zaruretın e u unan a e . "dir p rtr 1 . 1n .

1
. babası hayret e ı:l...... defa ikinci resmi dil olarak kabul ed.i- Bunun ıçın, yın ffiu.;,1.41 

ı eh be ı . . . s· J h s· d 1 ak lanndan bırı • o e erı gı lZ sos- k ı Icted Nevil e am r aını memur ettı... ır o n ımona sa ece acını m - 1 . d Portrenin son kısmının yapılacağı len Arapçanın istimal şekillerinin tes- mcl~ i c bir ~~ a:e e . 8 ~ 
Bu, Birminghamlı Chamberlain ta bulunmuştur. yotesinin ~n ~:ktışdir~er erm e gu- gUn baba, portrenin gölge kısımlarını biti ile hallolunmuştur. Ynni, haki· Ve ıcap eden ıstirnlaklerı yapn 
·ı · · · b"" ··k b. ft" Y · 1 ·ı ed ba bak d rurla teşhir e e e · ku • aı esı ıçın uyu ır şere ır • em ngı ter e, ~ anın yanın a . Ş h Vah tamamlamak üzere bir genç model bul- katle, Türkçe, Ha tayda şamil bir rcs- manı racagız. ....n ı.t) 

başbakanın babası Joseph Chamber- daiına bir başbakan muavini var- . 931 senesınde ey baya gelen ak isti du. Kızı Armida bu vazi- mt dil mahiyeti muhafaza etmiş, Arap- HATAY BA:x:~· / 
lain büyük harbin arifesinde öl- dır ki unvanı Vekiller Heyeti reisi h_ır. telgrafta, ttaly~~=ama poı:re- ~ . kab~r tmişti. Yar k dar ça ise ikinci bir dil olarak bazı ahval Hatay, istediği bayrağı intihaP ..J. 
mü§tiir. (2 temmuz 1914) ve bü- Lord"dur. Bu mevkii her gün Lord ~ yaptırması hı .. ~or. .tddıaya eyı e b ıya 0 

so- ve şeraitte resmi mahiyeti haiz olarak rek bunu bir kanunla veya ana yr; 
yük kardeşi Austen Chambcrlain ise, Halifaks işgal etmektedir. Fakat B. gore ressam da ayn_ı .tarıhte b~ tel- yunan .. genç kızh!~ının ka~ısında .istimal cd{leceği tayin edilmiştir. Ha- ya ilave suretiyle tesbit etmek "1f ıJ: 
geçen on alh martta, birdenbire ha- Neville Chamberlain'den sonra en graf alıyor. O da elçınm portresini yap- tam dort saat 0 modellik yap-1 ta ks · t" · · T"" k ulus tün memlekette çekmek hakkını 

k k .. ··k k k" ah · h · ak ·· l · başvuruy ıştır y e erıye ınm, yr.nı ur unun yata gözlerini yumar en ~çu ço göze çarpan i ı ş sıyet azı- m uzere e çıye . 0~· m · .. dili ü he ok ki Hata da Ustün lisan- istiklalinin icabı olarak kazan111ıŞ 
kardeşinin başbakan namzedı ol- ne bakanlığında Sir John Simon ve Bu telgrafları çeken kimdir, portreyi Portre tamam olunca profesor kızı- ş P Y Y lunuyor. 
duğunu da Bay Baldvinin hangi ta- bahriye birinci lordluğunu b rakıp sipariş eden nerededir, belli değil.. İşin ı na: \dır~ B k 1 · 1 kadar Nasıl bir bayrak intihap 
rihtc bu n~ede vazifesinin dev- adeta baslıca kumanda manivelala- bu kısmı esrardır. Fakat ne kadar şa- 1 

- Artık her şey bitti kızını. kalka- y yır~ uca b:;;ese esıy e n~ ak b Hatay milletine aittir. 
redcceğini bilmekte idi. rına yaklaşarak iç bakanlığı nhde- ynru dikkat ki elçinin böyle bir res- bilirsin demi~ür. Bunu işiten elçi de ugr~tığ~ı yorsunuz. y c u _ Vesikalarda .«Sancak> 

Ba A h N 
·ıı Ch be · 1 s· Sam l H 'd B ih . p .....___. . 1 d • d . nahiyelerın, 1919 da Sancaga mer-y rt ur evı e am r- sıne a an ır ue oare ır. u sama tiyacı varmış.. o .. "4~ını yap- profesörün bu un uzu aıreye geç- b ahi 1 lm ha'"'' 0 teşek.kUlün ismi ne olncaktır? 

lain•· l" "k hres" b" b. · l k zat ld k k b. fı t --"- :.d: Re.,.,,,._,_ k · ih · lan k ··ı ut n ye er 0 aması ve tı.a s- . ..c ın po ıtı çe ı, ır ırıy e pe , o u ça ısa ır zaman zar n- ını.ı.w:ıo. .-.uyonnuş.. ................ arşı- mış, tiyarm yere yuvar ara o - anlı . 
1 

• d lP' 

sıkı bir iı birliği içinde çalışını§ olan da Hindistan vekaletinde, dış ba- sında: düğünü, portrenin de tamaınlandığmı ~'- ımparator uguki zamanmba San- kayıt~~r~U:.~ncanaak t~S:rau··da ~:liSİı 
ba'--- - be · ·nk· k d kanlıkta bah · ek~1 t• d b D . tırmak . . 1 Cal'i.tan ayrı ve LUz yeye mer ut bu- 0< -:ı ... ua:ıı ve aga ysını ı a ar ma- ve nye v aıc ın e u- - en portremı yap ıstıyorum ankmıştır. . . e1' 
) ,. d "'"ld" z· . ba bak 1 n u t p k hJ"k ı· b" dır . lunmus olmnları tam müstakil hır hale mini diledii:-i şc.ki!d" tesbit etırı um egı ır. ıra, yem ş an, u m s ur. e te ı e ı ır sene ama, bunun bir manası var . Benim Hadise cidden esrrırengızdir. Pro-j ~ . . .. ~ 
ilk defa olarak Birmingham daire- olan 1935 te üç defa vekil değiştir- ölen bir kızım var. Portremde, onu da- fesörün yapılan muayenesinde kalp g~~en Sancakla irtibatını maale~f mum- bunu ana yasaya ve statüye ka J 
sinden seçilmiş olmak dolayısiyle miş olan harici~e şimdi gene bay ima düşünür vaziyette görünmek is- sektesinden öldüğü nnlaşılmıştır. Por- l .. un kılm~m~ır. ~una ~ukn~ı.l ~ay~r, lemek hakkını haizdir. Bu ismin tW: 
V~tminster mahfellerine yeni gi~- Anthony Eden?«: bıra~ılmıştır.. terim. Kızımın hayalini portremin ze- treyi sipariş eden, iki tarafa da bu fik- ı Bu:akt~kı .T~rklerın, ~urk ~linı ıs- tay> ol~cağı.nda .şüp~e .. yoktur. ç·· ~ 
mış sayılabilir. 18 mart 1869 da dog- Lord Darby nın oglu Olıv~r mini üzerinde bulmak isterim. ri ilham eden, telgraf çeken, genç kızı tedıklen gıb~. kull~~bilmelerı, m~~- bu yem. ~Ustakil hukumcte en 
muı olan yeni başbakan 21 yaşın- Stanley hem.en hem~n ~c:nın Profesör bunun için bir ücret pazar- Londraya davet eden kimdir, bu he- keme~erde Tur~ .clıli ıle. davalarını gor- yar~ ~ c_Hntay> dır. . cJe 
dan 28 yaşına kadar Bahamas adala- yaşıtı olan hır «genç»tır; dahiliye, lığına ";..;.,...

1
ekten çet..: ........ ; .. ve portre- .. 1 1 t lmelerı ve hepsının fevkinde olarak res- Netıce ıtıbarıyle 921 de bızden ,-.ti 

• • ..-~- ~·....ı nuz an aşı amaınış ır. • . .. ks . . 1 . . " er. 
rında yaşamış, sonra belediye haya- naklıyat, mesaı ve maarif vekalet- mı ılk mekteplerde Turk e erıyeti o an lerle ayrılan bu araziye, TiırkiY'-' eğ 
tına girmiş ve belediye işlerinde ida- }erinde çalışmış ve bu sefer ticaret Futbol maçı Bahşiş yasak bütün Suriye arazic;inde Türk dilinin hurlyetlnin siyaseti, göz dikmek d rf 
reci olarak tanınmıştır.Büyük harp- vekilliğine getirilmiştir. Şayet lngil- tedris lisanı olması kuvvetli esnslara oradaki Türkleri layık oldukları 11 
tc bu şehrin belediye reisi olmuş tere, imparatorluk himaye politika- Belgrad, 5 ( A.A ) Dün ak- Paris, 5 (A.A) - Parlamen- raptedilmiştir. jime isal eylemek olduğu son a~ 
ve sonra, harbe devam için rnemle- sını cihanın serbest mübadele ihti- şam buraya milli Belçika fut- to 265 reye karşı 267 reyle ANA YASA yın mesut bir atiye namzet old 
ketin bütün imkanlannı bir araya yaçlarına intibak ettirmek mecbu- bol takımı gelmiştir. Bu takım bahşişlerin kaldırılmasmı kabul Hatayın herlürlü teşkilatı haiz, müs- şüphesizdir. Hatay Türklerinin ana' 
toplıyan bir idare olan«Milli servis»e riyetinde kalacnk olursa bu zatın va- etmiştı·r. takil bir idare altında, hayata doğma- tandan forn7 nlnrnk bu mesut füiyi ~ 

d l f ı k Ş d hak yarın Milli Yugoslav takımı ile .r-
mü ür tayin edi miştir. zi esi ağır aşaca tır. u a mu - .._ 

1 
sını temin edecek olan müstakil bir n:ıcaklarına eminim. Bu küçük 111e 

Lloyd George rejiminin sonunda kaktır ki, Bay Valter Runciman ve bir maç yapacaktır. ana yasası, Cemiyeti Akvam meclisi Ieket beynelmilel teşriki mesaide le~ 
1922 - 1923 de, N. Chambcrlain, doktor Leslie Burgin'in halefleri ol- tarafından kabulünden altı ay sonra, vetli bir unsur olacaktır. Fransa l 

önce postmaster general oldu, fakat mak kolay bir iş değildir. getirilen Lord Stanhop'u bayındırlık [ (B O R S A ı yani 1937 teşrinisani.sinde meriyete aramızda bu memlekete ait birçok fil 
1923 - 1929 ve 1931 yıllannda bu- Bay Duff Cooperin bahriye ve- bakanlığında istihdaf eylemektedir. girmiş olacaktır. k ' ı l '' · d:ı-ırt• Suriye ıı 
1 d .. hh k l · · ·ı · k b. K b. d k. "k· · " · · ~ave e er ımza c .... ....ı ır. .., un ugu sı at bakanlığında, hou- a etme getırı mesı aşağı yu an ır a ıne e ı ı ı ycnı aza ışçı par- Halayda intihabat _ l .. i oradaki Türk d H ta ist'klr:ı· fh u dair 
. ( 1 . d ki .. . . . . . . z· b .. d L d d la V d·- · d e a ym ı a 1 me um _,.d; sıng ame enın otur u arı tavan surprız tesırı ıcra etmıştır. ıra u tısın en or e arr ve ıgen e uzum ulusunun ekseriyetini meydana l'l- • d k .. b tl . tce>' 

1 k }""bel · k k t h ··k·· k.1 "· doktor Burgı"ndir. ;ı sın c, en ya ın ınunasc e erın ...ı~ 
İr~ arı ve. b~ u) erı yı akara) ~:_er- :aı ın u uMmethten çeld~ eck~gbaı unbau- Y . h .. k.. . . h f Ç. Fiat kam1ış olacaktır - ana yasanın mc- edeceği ve böylece Türkiye - s~:. 
erme yenı ına ar yapm p anı u muştu. u teme ır ı s - enı u umet ıyıce mu a aza- 135 inhisar ı·da. 7,50 7.152 riyetinden itibaren üç dört ay zarfında d 1 v Ha . "kl"l' d :!'" 

·1 f ı· h · · · t t k "Jk d f b k. l" .k k~ ld - h ld d "11" h.. osl ugunun tay ısti a ın e .. r ı e aa ıyet ve ma aretını ıspa e - an, ı e a u mev ıe ge ır en ar o ugu a e gene a ı mı ı u-
95 

Al . b azami 1938 senesi nisanına kadar yn- tl' b" 1 uh kkaJ.-v 
ti. Bu sırada 1923 - 1924 senele- kendi partisinde bir takım kinler kümettir. Bay Churchil veya bay yoh i. 12,50 14,5 pılınış bulunacaktır. ve 

1 ır mesnet 
0 acağı m a ol 

· d h · bak l - hd · t ı· k · · · H b. Ll d G 'd b k b k b" 78 J Kohe 13 14 50 Türkiye Hatay Türkleri için ı.o rın e, azme an ıgını u esme ev ıt etme ıstememıştır. ar ıye oy eorge an aş a u a ıne- • n , 1n ih h . . . ' sunv 
almıştı. Bu vazifeye, altı sene de- vekilliğine bay Duff Cooperin ye- ye girmeğe davet edilmemiş olan 60 Vitel 13 14,75 r abatta, er sandığın başında vazıfesını yapın~ bu~~uyor. ıe' 
vam etmek üzere, 1931 senesinde rine bay Hoare - Belisha'nin getiril- d~vl~t adamları çoktur. Bunun için- -54 M.J. Taran. 10,25 13 Cemiyeti Akvamın bir murahhası, ya- so~a .0 , memlekette .Turk ruh~nun cii511 
tekrar getirildi. Himayeci bir sis- mesi de daha az hayretle telakki edil- dır kı bugün, silahlanma, yeni ver- nında bütün Hataydaki milliyetlerin mü- mıyesı ner yerde hır olan Turk ı.Jl~ 
temin, yani yirminci asır baqlan- miş değildir. Bu vekilin nakliyat giler, gümrük duvarlarının azaltıl- 39 N. Börekçi l4,7S l6 mcssillerinden mürekkep bir hı>yetle lininin tesisi Hataylılara mevdu b ~ 
gıcında babasının tahakkuk ettir- vekaletinde göstermiş olduğu teş- ması, imparatorluk politikası ve 24 K. Taner 12 12 ifayı vazife edecek . ve intihabın azami maktadır. Türk milleti, nerede 

0 
I! 

rne~ istemiş olduğu .. ta~if ref~rm, kilatçılık vasıflarının içinde bulunu- e?ternasyonal ~ünasebetler gibi 10 S. Gomel 12 12 bitarnflık dairesinde yapılmasını 1e- ~ir .. t~k ideal tanır. ? i~:al HataYnıct11 
yem başbakanın en buyuk eserı ol- lan askere alma buhranı 51rasında, hır çok meselelerı halletmek zaru- 425 Y ekuo mine çalışacaktır. tiklalınde en kuvvetli rolu oynayac 
muştur. B':1nu •. 1923 yılı bütçesi için- hareketsizliği ile tanılan harbiye retinde bulunan bu kabinenin kud- 440899 E k. k'" RÜSUM VE TEKALtFE kanaatindeyim · ~ 
de, n e .der!n hır ~az duyarak, ger- vekille.tini faaliyete .s~tirmek ve an- reti hakkında bir takım. endişeler 1 !I 

1 ye un İskenderun limanında, Yugoslav- N~ticeden, şahsan uğraşmış lılr 8 11 çekleştırmış old\ıgu da hatırlardadır. anelerm mukavemetını kırmak hu- ızhar olunmaktadır. Omıt sebeple- 441393 U yekun yanın Selanikte haiz olduğu hukuk sıfatıylc tamamen memnunum. 
Krallıkta refahın ihyası, işsizliğin susunda göz önüne alınmış olması ri ise Bay Neville Chamberlain'in Zahire dairesinde, bir Türk mıntakası hulu- kilmetim ve büyük şeflerim de 
ııza!ması, mükelleflerin yükünü ihtimali vardır. Sir !ho~a~ lnksip tedbirliliği ve kendisini bay Bald- 435 Ç. Buğday 5 812 6,25 nacaktır. Burada, kendi gcmicilerimiz memnuniyeti bana ifade etmek su~ 
hafıfletmek maksadiyle yapılan is- milli müdafaayı tanzım ışının ba- vine yaklaştırmış olan reaksiyoner 98 S 15• 15 !fürkiyc cumhuriyeti kanunlarını tat- le en bilyük mükafatı vennişlcrdif· 
tikraz tevhit muameleleri Neville şında kalmakta, fakat Lonr Svinto- değil, fakat muhafazakar temayül- 6773 k~l usam bik ederek vazife göreceklerdir. Yarın Anknraya giderek mctiıılt, 
Chamberlain'i, nisbeten kısa bir za- nun bakan olduğu hava bakanlığı ileridir. Ve gene bu temayüllerdir 1 o yapak 52,50 52,50 Türk mıntakası dahilinde bütün rü- hükUmete takdim edecek ve Türki>~ 
n:ıanda, halkın çok tuttuğu bir şah- müsteşarlığı yar~y Muirhed'e ve- ki yeni başbakanı bu mcvkie getir- 7336 ,, !Pamuk 30 44 sum ve tekalif Türkiye kanunları mu-· Fransa muahedelcrinin Bilyilk r.1U 
sıyet değilse bile pek ziyade takdir rilmekte ve ~skı hava bakanı Sir miştir. Robcrt - L. Cr.u (31 mayıs 154 B. cibince, tarafımızdan görülecek ve meclisince birnn evvel tasdiki içltı i 
olunan bir politika adamı haline ge- Philip Sassoon, kültür bakanlığına •tarihli Le Temps'dan alınmıştır.) 10500 P. çekirde. 3,25 3,25 buradan gayri hiçbir resim, ödcnmiyc- eden muameleleri ynpncnğım.> 

Ask ve macPr.Fl Rnnu•n1 Tefr:ka No. ag lnydanberi epeyce sinirli olmuştu o ... Fa- - Vallahi bu, azizim •.. Adli bir va- - adece benim için bir sırdan iba- - Velhasıl bir vaka var ortııd~,O 
kat kavga edip etmediklerini bilemem ..• ka ... Amma tahlil uzuvdan gitmek laJret cinayet .. . Ne diyebilirim Luna karşı .. Doğuranlarla doğan meselesi. .. oo~ 

- Peki bu Servet bey. . . Ne kadar zım··· Şu öluleri benim de tetkik etmek· I _ Demek ... Odaya girerken bir aşk malum fakat doğuran meçhul. .• 

• 
lngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Bnhçıvan. · · Ali Sulıanın ve Ser- tanesinden en uzunu söylüyor : 

velin yukarki srı.londtı oturduğunu bili- · - Buyurun müddeiumumi bey soru
yor ... Fakat hakiknten onlar mıydı ... nuz ... 
Bunu kestiremiyor... Müddeiumumi olduğunu anladığımız 

- Bir daha şunları şurııdu istintak ve şimdi de artık tanıdığımız zat bahçı-
ctsek. .. vana doğru ilerliyor: 

- Olur... - O akşam Suha bey eve erken mi 
Zili çalıyor ve miğferli bir polis içe- gelmişti ... 

riye giriyor : - Vallahi beyim ... Ben görmedim .. 
- Oğlum.·· Şu cinayetteki bahçıvanı Yalnız her nkşam erken gelir ... Amma 

müteferrikadan getirt.·· hazan geldikten sonra evde misafir olan 
- Başüstüne... Servet beyle dışarı çıkarlar ... LS.kin o 
Susuyorlar. ·· akşam yukarki odada ışık vardı ... 
Çairılanlan bekledikleri belli... Ondan öyle söyledim. Tamamen bile-
Aradan on dakika kadar geçiyor ... mem ... 

Vıllinın ihtiyar bahçıvanını kargımızda - Peki sen hiç son günlerde kansile 
1ıörüyoruz... Suha beyin kavga ettiğini gördün mü} 

Uzun saçlı bir adam koltukta oturu - - Ne yalan söyliyeyim ... Suha bey. 
)'Or .•• Piposu ağzında ve tetkik edici bir Çok uysal bir adamdır •. • Karısı da cyi
tı Cf".Hiisle ayaktakilere bakıyor ... Bu Ü<: dir amma sinirlidir ... Y"1aııı, bı.ı lW kaç 

oldu oraya geleli}. ,,liğim §art... !cinayeti diye telakki ettiğinizi ısöylemİ§- Muhabir de söze karı~arak : 
1 Bnhçıvan bakışlarını yukarı kaldıra - - Morga kaldırdık ... Görün ... Am- l tiniz... _ Nihayet hep büyük bir sır d.~~·· 
rak : 1 ma ne faidesi var. . . !I 1 I f"f .. . T ıJD • · a ı çe gulerek devam edıyor : ahkikata devam edilecek mi tJl 

- Vall:ı.hi ne diyeyim... Beyim ..• i - Yok.·· Sizin gittiğiniz yoldan... bey? 
. - Büyük bir hastalığın neticesi de ı.. 

Galiba yedi sekiz ay oluyor... Cinayctın sırnnı sökmek istiyeceğim de- .. pıı 
- Eskiden de gelir miydi? ğil. .. Belki benim etüde yardımı olur... ~üpheııiz ölümdür ... Öyle değil mi"> Aca- - Pek tabii ... Her şey henüz şu b• 
_ Yok ..• Galiba yeni burada bir _ Ne cihetten... ba burada ifna edilen ifna eden kimdir ... altındadır ... Belki bu bir cinoyet ol' 

memuriyete gelmiş .•. Kansını bekliyor- - Ben bir aşk vakası görüyorum... - Bunlar phıstan ibaret vakıa işleri, lir.·· 
k" r · dl" d F Profesöre dönerek : du... Polis müdiri nazarlarını daha çok di- ı po ısın ve a ıyenin ir. .. en ne dü- lı1' 

- Peki baba ... Bu kadın hiç Servet kiyor ... Fnkat müddeiumumi şimdi si. şünebilir .. · Ancak doktorlann verdiği - Morga gelecek misiniz .. · Berı 
be 1 k ·b· uğramak istiyorum. y e yalnız kalır mıydı? garasını ya 'mış laknydane on lan dinli- rapor gı ı. · · 

- Hayır ... Bir gÜnahlarını almıya- yor... Muhabir müddiumumiye dönüyor: - Çıkalım braber ... Belki uğra~~, 
yım ... Bilemr.m •.. Hatta ... Bahçede de Yine polis müdirine dönelim. Müdir - Siz efendim ... Ne fikirdesiniz. . . Demindenberi hiç bir söz söylerttı> ~ 

1. l d A f .. h"t d. . t f" ··d· d " ile' uzun zaman ge ır oturur ar ı... mma... pro esore ı ap e ıyor : k cınaye masası şe ı mu ıre ogru - Tahkikata ha ar bu iş ... Polis mü-
Ne derim ... Bilemem ... Tabii... - Neden? d". b l . d .k 11 g· yor : 

ırı eye ı~ vazıye ettı . . . ıem... ı- Jı:ı 
O kadar kişi arasında yara izi olan bir - Servetle kadının vaziyetinden... - Müdir bey . .. Tahkikat c\·rıı 

1 b Ol b·ı zim için de tahkikatın ceza ve yahut ada· 
e İn asa i ihtilaçlarla avuç içine doğru - a ı ir mi acaba bu dersiniz... müstantikliğe havale edeyim mi) 

let kanunlarına tatbikidir esas ... Sadece ~o 
- Hayır hayır. . . T ahkikaumız luvrıldtKını görüyoruz... Müddeiumumi ııöze karışıyor : 

- Ba~ka soracak mısınız ... Müdde- _ Vaziyet onu gösteriyor... Değil cürümde bir müşareket vaziyeti görülü-
iumumi bey.. . mi efendim... yor halde .. . Çünki ölen de öl~üren de 

- ihtiyarın başka bildiği de yok ga- Polis müdiri : halihazırda aynı gibi geliyor ... Aksi ci-
liba. .. - Kim bilir ... Bunda da bir cürmü hetten düşünürsek karşımıza çıkacak fail 

Bahçıvan polisin önünde tekrar orayı meşhudun verdiği bir şeref intihan var . .• bir ııual halindedir .. . «Kim öldürdü?> 
terkediyor... J Bu sırada İçeriye adımını atan muha- Adaletin karşısında fail meçhul kalırsa 

Sonra polis müdiri olduğunu polis me- bir Ziyayı görüyoruz : lkanun aynen hüküm verir ..• 
muruna verdiği emirlerden anladığımız J - Bravo müdir bey... Bütün vaka- Polis mü diri atılıypr : . 
gahıs, koltukta oturan uzun saçlı adama nın özü burada ... Oh ooh ... Profesör de - Vak'a tamamen bu yolda değil 

dönüyor: 'burada ... Tam fırsat ... Bu cinayet etra- ,mi) 
- Profesör . .. Sen ne filcirdeain... fında fikrinizi dinlemek iıterdim... Profesör eııner a:ibi k.ollarUl.1 kalduıvor! 

- Bagüııtüne efendim... ,ı,ı 

Hep beraber müdüriyetten çıkı.>'0 

- Bitmedi -

nüz tekemmül etmedi ... 

- Bahçıvanın ifadesi tamnm· ·• 

K d.. . b b k ôtt - en ısını ser est ıra tn· • • ~· 

kilerinin ifadelerini zaptederek bir ftıt e,,,. 
1~ hll" 

vel ifadeler tamamlanmalı.. . 11 ~ 

k • ı•V• hk"k "l • ,. omıser 1gı ta ı atını gem~ etsın· ·· 
şama raporu tetkik edeceğim .. • 



FAVSTA 
.......................... 

Yazan : Mlşel Zevako 

Mezarlık 
naklediliyor 

Çorakkapu mahallesinin Tek· 
ke sokağında eHki Mısrı tek· 
kesindeki mezarlar Beledıyenin 
müsaadesile kaldırılacağından 

Clitiııiz M -
27 

- varislerinin bir hafta zarfında Sata l Ösyö, giriniz. Hoş geldiniz. - Evet siz, Kereyoni alayı ile bera-
da bu~• diniz. Hizmetçilerim kucağınız- 1 her halkın arasından geçirterek yeni li- lzınirde Gazi Bulvarında 42 
~·~ca:: karınıza icap eden yardımı manın öbür tarafına götürdünüz. Nuırarada Galip Tözene mü· 

J t>arda dır. Şövalye kendi kendine mırıldandı: racaatları ilan olunur. 
ları Yan Düşes dö Gizi kızların kol- - Allah belamı vereydi de kollan- ( 1007) 
d11ıı:;:: tcslim etti. Hizmetçiler ka- ~ arasıı_ıa atılan şu kadını buraya ge>- ·--·--------. 
~ ka sarayın içine koştular, göz- ürmeseydim. o· H kı· · 

Şii Ybo!duJar. Anlaşılıyordu ki; Pardayan buraya ) Ş e mı 
Kay:alye. şapkasını çıkararak saf ve girmekten hiç memnun kalmamıştL ~ N 
buditııi~nıu: bir saygı ile teşekkürlerini 1 Çünkü kendisini tanıtmak istemiyor- ~ ~ ~ u 11 a a c ,· ._ Aiı du. Bununla beraber hiç belli etmeden 
&it 0~ size çok minnettarım.Eğer cevap verdi: 1 
~ Cer Y~ pek ziyade sıkılacak ı . -BunW: ben olduğuma emin misi-ı 
tildit lrdigun kadın benim kanın de- nız Madam. HORT AÇSU ._ 0 1 - Kat'iyen! .. Çünkü Grev meydanı-

DOKTOR 

Esat Hatip oğlu 
Dahiliye mütahassısı 

iki senedenberi dahiliye mü• 
tabaısıslıjiını ifa etmekte oldu· 
ğum Alsancaktaki Sent Antu· 
van hastanesinden bazı sebep
lerle ayrıldım. Bundan böyle 
hastalarımı Pazardan maada 
her gün sabahtan akşama ka
dar ikinci Beyler so.-ağındaki 
81 numaralı muayenehanemde 
kabul edeceğim. Hastanede te· 
davilerine lüzum görülenleri de 
Alsancakta Güzelyerde "Dok
tor Sadık Ahmet Sıhhat evin
de,, Hastane ücretiyle tedavi 
edeceğımi sayın halka ilan 
ederim. Telefon: 3315 

Esat Hatipoğlu 
._ ı:bi!ir a.. ı nı dolduran halkı ve oyuncuları seyret- Muayenehanesini Birinci 

'l'<!aııd·· kelizne ile vak'ayı anlahlyım. 1 mek için bir pençereden bakarken yap- Beyler sokağı 36 numaraya IZMIR BELEDiYESiNDEN : 
d lil'eıı e · · · ıı· kalır----'-'-'-- h · · ·· B ah ed Dokuz E lül" llııı. Bir vınızın önünden geçiyor-. _gınız . . www.ıuuarın epsını g~r- nakletmiştir.Hastalarını müs· asm an e y mey-
b;, iıaıde ~dınınhlikferyat ederek perki.şan 1 :ı:· Sızı de orada tanıdım. Evet o; sız. ta kil olarak kabul ve tedavi d8anınınah park.etve kesmektaılariledakiv~ 
8•ld;ır ~ te eden ürkerek oşup . . . . J ELEFO asm ane ıs asyonu Br§ıaın 
ııı ltoullli gordüm. Kadıncağız kendisi-I - Öyle ıse Madam sızı yalancı çikar- eder. T N 2946 yolun da yalnız parke taılarile yeni-
Yıldı. "'"tının arasına atarak düşüp ha- mıya lüzum görmiyeceğim. Tetkikine . :.-----·1·-~2~6111İİ(2•1•1,.0ıııi)O...."! 'den tefrİ§İ işi 15/6/937 salı günü 
Pıy, 8Urada hafif bir ışık gördüm. Ka- çalıştığınız Fransanın asilleri hakkında saat 16 da kapalı zarflı t.kailtme ile 
~~dun .. Nihayet açtılar. Önüme çı- bu hareket size bir fikir verebilir. BERGAMA MAHKEMESi ihale edilecektir. Heyeti umumiye-

"'1 h BAŞKANLIGINDAN: sinin ke•if bedeli yırın· i iki bin iki yüz bİraı • l>:ınetçi, ne yalan söyliyeyiın, Şövalyenin ilk hayret ve şaşkınlık ~ 
'<olJar l!Oğuk ve kabaca muamele ettiler. hisleri sükilnet bulmağa başlamış nef- Bergama Talatpaşa mahalle· liradır. Kctif ve tartname ve projesi 
ıı.tQ ~ arasında kadını gördükleri sine hakim olmuştu. Artık Favstanın ıinden Piraviştalı Ramazandan yüz on bir kurut bedel mukabilinde 
ıu...ı." bUıneııı neden ürktüler, hattA be- yüzüne serbestçe bakabiliyordu. Bütün müntakil Bergamanın Rahmibey bq mühendislikten satılır. Tqradan 

,_ekaıalay •ttiler. dikkatini kadının ruhunu tetkike ver- . d b" b h müracaat vuL.uunda farlname, ke~if • .,, mahallesın e ır ap ane ve il b. 1ikt 
:iL ı. dı iş fena bir yola do··kül' ecekti mişti. Favstaya gelince onun kafasında h il . d ve proje bedeli · e ır · e posta üc-
....,,.,,"~ Demirta• ma a esın e bir bap · · ·· d ilm lid. ı tir. ak Söı;; •. ~ versin sizin lüttifk5.r bir çift I geç. enleri öğrenmek, bilmek mümkün • retı pefınen gon er e ır. § 

""ll>; dükkanın Bergama aulh hukuk · · b' ltı yüz altnıl§ lr-t liralık u layı "" meseleyi halletti Bundan do- değildi. Tavırlarında alayı andıran bazı d ıçın ın a - '-L m • 
wvaı · ti hakimliğinden sa ir olan 29 • vakkat teminat mı:uwuzu veya Ban-

8'yg, Ye dö Pardayan size sonsuz vazı.ye er göze çarpıyor idi ise de kir- ka teminat mektubu ile birlikte 
nu :e teşekkürlerini sunar. piklerinin sık, sik, hareketinden bu ka- 6 - 936 tarih ve 533 No. Iu rifi 

• ~zl cim "b' · 1 · ?.490 sayılı kanunun ta 'dairesinde • ve 0 . er o kadar büyüle bir nezaket ın da ilk defa bir heyecana kapıldığı ilam mucı ınce ıza eı şuyu su· 
!\isb hazırlarurut te"'1ifler ihale günü olan 

ı ıtlay i . •ite belirsiz bir heyecan ve ve ruhunun titrediği seziliyordu. Şöval- retiyle sablmasına karar veril· 15161937 sah günü saat 15 e kadar 
le~.çınde söylenmişti ki, tasavvur edi- yeye tekrar takdir hislerini bildirdi: miş olduğundan m.ızk • r hıme encümen reisliğine verilir. 
~a'sta . - İnanınız ~; sizi Grev meydanında ve dükkanın açık arbrma sure· 30 - 3 - 6 - 9 1688 (950) 

0~y1 ~a ayn; derecede filıenkli ve iken çok takdir eylemiştim. lı"yle satılıg" a ,.ıkarıldıgı" ndan - Beher adedi on iki buçuk ku -
cı hır J" anı Sö" 1 · · k d • lidir Ma ., ...... "" ıs a cevap verdi: - z erınız ço eger elam. ru•tan on iki' bin bet yuz·· lira bedeli wvaı d birinci artırma günü 23 - 6 • r 

IE(VİNATDR 
BULUNJi1'YAN EV-KASASI 

DLHAYAJf BAHKAYA-DEJftER: 

Mikrop hırsızdan daha lcorküiudur •. 
Paranızı kasada ukladıtınıs eli>\ 

.rlN•c:ekl~rlnlıl d~ 

aotuk hava dolaplarında muhafaza eifıiilL 

/5 SEllE GARAllTI 

lkl defa az ltlemekle 
aynı rand6manı veren' 

r•c••• sotuk hav• dolapları, 

18 Ay Veresiye Sahş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 

AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

~ .. --._ ............................... .. 

Tütüncüler, sebzeciler 
Tam verimli makbul cins mıhsul, ancak iyi yetiştirilmiş 

fidanlardan alınabilir. 
Mıntakamızda otuz senedenberi büyük muvaffakıyetle kul

lanılan kuvvet ve mahsul gübrelerimizi 1ürraımıza emniyetle 
arz ederiz. 

ADRES: Hacıdavut zade 
RAHMi KAllADAVUT 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3eo9 

, ... _. ......................... -.a ............ , 
ltıııik Ye ö Pardayan, sizin şu çok Anlıyorum ki bu yoldaki takdirleriniz muhammenle yüz bin adet parke ta-
s· "'<ttle olan ·· d k bol ,____ kt" 937 çar~amba günü saat 15 te .. 1ll daha . . soz ve tavırlarınız bende e ço Ou.n""" gere ır. fi kapalı zarflı eksiltme ile 15/6/937 ır 
l"ty0, ıyı tanımak arzusunu uyandı- Favstayı cidden hakikt bir titreme al- ve ikinci artırma 8 · 7 • 937 ıalı gu""nü saat on altıda ihale edile-

• acaba P · d kla d b ·· - 15 8"ııay-- . arıse Fransız edebiyat ve ınıştı. Du a rın an şu kelimeler dö- perşem e gunu saat le Ber· cektir. Şartnamesi ha§ mühendislik-
)' lllli tetkik 1 k killd ·· · M hk k ~Ylflarını .. ey keme , asil ailelerin u. gama a emesi aleminde ten parasız olarak verilir. tıtirak için 
-.. ~a gorme için gelen Pren- - Kılıncınızın aldanmadığı gibi ha- satıl:lcağından talip olanların dokuz yüz otuz yedi buçuk liralık 
lııait ı:~-ı:ı Borjiyanın evinde biraz kal- kışlarınızın da aldanmadığını hisscdi- kıymeti muhammineleri olan muvakkat teminat makbuzu veya 

GüVEN 
TÜRK ANONİM SİGORTA SOSYETasi 

Ş(;va]y Unde bulunmaz mısınız? yorum. Banka teminat mektubu ile birlikte 
~~lrd· e .derhal etrafıruı sert bir göz - Hakikaten fevkalade hAdiselerin üçer yi:z liradan altı yüz lira· 2490 sayılı kanunun teklifi dairesin- • 

-.... 13~· !.:neli kendine düşündü: bile benım üzerimde tesir yapmıyacağı- nın yüzde yedi buçuk niabetin· de hazırlanml§ teklifler ihale günü 

HARIK, NAKLlYAT, HAYAT, 

'<oksa b;e. Burası bir aşk yuvası mı? nı soy!Jyebilirim. de depozito akçeJeriyle bera· olan 15/6/1937 salı günü saat on 
~i kad batakhane ıni?. Şu karşım- - Sizin gibi adamların önünde her her ve 936/355 No. ile mah- be§e kadar encümen reisliğine veri
lııovkiin ~ da ne kadar giizcl.. Hatta şey açık konuşulmalıdır. Bu itibarla keme başkitabetine müracaat lir. 
li!if. ~e c~ddıyeti ile uymıyacak kadar hislerimi itiraftan çekinmiyeceğim. Sizi etmeleri vebu baptaki şartna· 30. 3. 6 • 9 1686 (954) 
~~ta dH.s 0 ur_sa olsun. Tehlikeli hır" çıı- ilk defa Grev meyd:ınında ış· başında b kl · ı 1 Bayındırlık sahasında Şükrü -,e . meyi göre ilece eri ı in o u· Ka bul M ·· d ·1 
~l çiÇekJ cegı~i ~ilsem bile yine şu gü- gördüğüm zaman kim olduğunuzu an- ya vannm ontrö mey anı e 
~el!iın. erın ustune kendimi hırakıve- lanıağa ve sizinle dostluk yapmağa ka- ıfur. 1775 (1004) bu meydanla Gazi bulvarı arasındaki 

Itır.,. rar verdim. Bir tesadüf beni sizinle çok kısmının parke ve keame tatla dö-
'.'tkti. o::_ Vermışti. Daveti kabul ede- çabuk karşılaştırdı. Bakınız, karşı kar- z A y 1 tenmeai iti 15/6/937 sah günü saat 
1Siıı on ~· kılıncı meydana çıkarmak şıya bulunuyoruz. Kararımda aldanma- l6 da kapalı zarflı eksiltme ile ihale 
<li: un kabzesine bastı. Tekrar eğil- dığunı da görüyorum. lzmir Esnaf ve Ahali Bankası edilaltı. ecyuz·~ktiriki. : Bedliradeırli. kctfi yirmi iki bin 

...... lif d _ Madam hakkımda gösterdiğiniz Tire Şubesinden almış oldu- I . bed l 
~~ı, ~· •rn, Borjiyanın dünyayı tutan yüksek alaka göğsümü kabartıyor. ğum 5 • 10 • 931 tarihli 20 }ın e inin yedi bin altı yüz iki 
>;- ""nde · · . 1 1 ·hl. lirası nakde ve mütebaki on bet bin ~o gibi 

8
. • su:ın edebiyatınızın bi- Favsta gayet yavaş hır sese cevap iralık ve 19 • 9 • 932 tarı ı ı· B 

tııı• •la!ı t tanı 3 ırası ayındırlık sahasında artımıa-
.ı ~kil . u .• ara bir kuvvet kay- verdi: . . O liralık hisse makbuzlanmı ya çıkarılacak arsalarla ödenecektir. 

~•tin;,e e~le~ıgi hissini veriyor.Hele - Faht Mösdö D~ Giz. sızın ~akkı- zayi eyledim. Yenisini çıkarla· Kctif, şartname ve plilru. yüz on üç 
ıı~•naıe ~çu bulmak çok müşl·ül. nızda ıntıkam hislen beslıyecektir. cağımdan eskilerinin hükmü kuruı mukabilinde ha§ mühendis -

Y•ıı.;ıı .. Yh sıze karşı serseri bir şöval- - Fakat Mösyö Dö Gizin hakkım- kalmadığını muhterem gazete· likten satılır. Taıradan istiyenler ke
llı g(js!;'sterebileceği zarafet! faz! da nefret hisleri besliyebileceğini ka- . 1 şif, tartname ve plan ücretile birlikte 
•iıı.ı. ek l"lnek benim iktidarunenın hasar1

1
.·_ bul ederim. Lakin intikam fikrini bir nız e ilanını dilerim. 

b "" lif Tirede Mahmutlar karyesin· posta ücreti peJinen göndemıelidir-1ra, 1· adam ki tenezzül d" be . az fazla bulurum. Eğer böyle birşey ol- ler. İ•tirak ir;n bin altı yuz·· dolaan 
.._ . a ıko,- k . e ıp nı d . a· k ··1m·· d Ş "f ~ 1 C fer ~ ,.... .. ,.,,ınize ""a ıstiyorsunuz, 0 halde say ı, şım ıye kadar; ben ço tan o uş en erı og u a be, lira on beı kurutluk muvakkat 
~~vsıa ~adeyim. j bulunurdum. (1006) teminat makbuzu veya Banka temi-

;;<sini Şö;•lnye kendisini takip ey- ... nat mektubu ile birlikte 2490 sayılı 
di. :Pard e Yle işaret ederek saraya kanunun tarifi dairesinde hazırlan-

'liy0rdu. ayan da onun arkasından yü- H K d 1 mıt teklifler ihale günü olan 
:Ş.; .... ı araçcı ar eş er 15/6/937 günü saat onbetc kadar 

g;,diğ; ~e hiç beklemediği bir zamanda encümen reisliğine verilir. 
;ı·ı~ ku sarayın içerL•inde gördüğü 30 - 3 - 6 - 9 1687 (951) 
''ndi k ~ısında gözleri kamaşıyor. 5 • 5 • 937 tarihli ve 3167 
g · endme ltaf 1 k 1 •çıriyordu· asından bazı sualler sayı ı ara avcı ığı kanunu 

tahtasına ...... • · Belediyedeki ila"n 
d· ""'an "'· lu Yarabbi! acaba burası ne- asıldı bilinsin. 
ku " vr sarayı mı• B d d ğil. •. k < r'msa · .. u a c , çun-
Uv..,etı. kralının serveti bu kadar 

h·ı . ı de .. ]d" . 1 •ın. l gı ır kı bu ihtişamı kura-
1<ı,L lele· 

'<ltııı ' şu başımı döndüren ko-
&ı y·· nıanası nedir• A L-t B ltlts,.k k . .. ca.,...... ura-
dır. bu okulların bir aşk yuvası mı-
ra, varlarda ··rın· 

•nın b. go en armalar ise bu-
kaı,,n.,,. ır kadından ziyade cesur ve 
'"a •n bir ha .. P •ttir; mu ribe ait olmasını 
~•r;'11ck~or. Şu koca salondaki tahtın 
"'n b ı taç n 1 " ir k . e o uyor. Yoksa bu ka-
"ard talıçc n . ' 
<I •;·an k u · ··· Taç, Papalık Tacı. 

1'1ltııı~. kad;ndinden geçmiş, hayallere 
n nın % ol· bn·ı bu taht ve taçla alaka-
•ıy • ilece ... b "'dlL gını ir türlü kestire-
rav•ta 

lon • bük d.. • . 
l· ~n ünu 0 Gızı kabul ettiği sa-
•tın nde d d '"' kabuı·· ur u. Burası yabancı-
><rj . une ınahs sal 
lu. «•rince b us ondu. Favsta 
a.~ Oturd cyaz atlas döşemeli kol-
.""'1a b u. Salonun ih . . . l>a a.ıka 1 . .. tışamı kendısıne 

rda,, urlu bir .. 11.k 
hı. ,,.atıın guze ı vermişti. 

"!>dan '-'er Setsemlikten kurtulmasına 
~ ...._ 1'!ü., ... llıcden söze başladı· 
"'"da --30 lö .. . 
lı. bük d Şövalye, Grev meyda-

~'•t . o {}ize k ...._ 1Çİnde b arşı durup herkesi 
a. ıı . ırakan sizdiniz d • il . ? 

nı 1 lif d eg mı. 
a arn. 

Taksitle mobilye satışına başlanıışlardır. 
yınız. Modern Ev ihtiyacınızı temin ediniz. 

Satış yeri: YERLi MALLAR PAZARI 

1 

Fırsah kaçırma· 

, 
Turgutlu Urganlı ılıcaları açıldı 
Şimdiye kadar b!~lerce hastaların şifa bulduğu Urganlı 

ılıcaları bugünden ıtıbaren açıldı. 
Ilıcalar eski müsteciri Rüstem tarafından işletilmekte ve 

müşterilerin her türlü istirahatleri lemin edilerek bütün kon
foru ve sair tertibatı iknıal ettirilmiş, asri bir şekle ifrağ 
ettirilmiştir. 

Belediye tarafından lstanbuldan Gülhane hastanesinden 
celbettirilen doktor Nüzhet Şakir tarafından bizzat tahlil 
ettirilen sularında yüzde bir buçuk radyonaklevite bulundu· 
ğu görülmüş ve suyun nefaset ve şifası ba rapor tasdik edil· 
miştir. Bilhassa eskidenberi tecrübelerle sabit olan mide, 
böbrek, cild, çıban, mayasıl, kum, romatizma gibi ve bil· 
hassa çocuğu olmıyan kadınların fifa bulduğu bu ılıcalar 
en son terekkiyat ve nezafetini göstermekle sayın müşteri
lerine tekrar ilan eder. Gelen müşterilerin memnun olacak· 
!arını ve trenle gelenlerin Posta arabalarını istasyonda bula· 
caklannı bildiririm. Müsteciri: Rüstem ·=· 1-15 (1008) 

1782 (1002) 
. - Belediye Hava gazı fab
tıkasının bir senelik ihtiyacı 
olan dört bin yedi yüz elli ton 
zero dis lave Zonguldak ma
den kömürü 4 - 6 - 937 tari
hinden itibaren bir ay pazarlı
ğa konulmuştur. Bedeli mu
hamnıeni beher tonu on lira 
on kuruştan kırk yedi bin do
kuz yüz yetmif beş liradır. 

Şartnamesi iki yüz kırk ku· 
ruş bedel mukabilinde hava 
gazı Müdürlüğünden satılır. 
Taşradan istiyenler şartname 
ücretile birlikte posta ücretini· 
de peşinen göndermelidirler. 
iştirak için üç bin beş yüz 
doksan sekiz lira on üç kuruş
luk muvakkat teminat makbu
zu veya Banka teminat mek
tubu ile encümenin toplantı 
günleri olan Cuma ve Salı 
günleri saat 16 da encümene 
müracaat edilir. 

1781 

Sümer bank, ve Ey
Bankalarının kurumudur 

EGE GENEL ACENTELİGI 

Emlak 
tam 

SÜMERBANK IZMIR YERLi MALLAR PAZARI 

Kemeraltı Hükümet caddesi 
Telgraf adresi : 
GÜVEN ıZMıR ( 

!)irek törlük 
Telefon : Servis 

;NAS19R llACl 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

~ .. 
.. -ı-~~·-t 

•· .).,ı~- . 

m 
ÔZAR.. 

DOKTOR JEMSiH 
En eaki naaırları bile pek 

kökünden çıkarır. 

k11& bir zamanda tamamen "' 

Umumi depoau: lngiliıı: Kanzuk eczanesi her eczanede 
Ciddi ve m6e11ir birnaaır illcıdır. 

bulunur. 
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BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenio en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki seneJik tecrübeli ida
re.ile bütün Eğe halkına ke.n
dieini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok husu si yetlerine ilaveten 
fiatlar mUthiı ucuzdur. 

1 ~ • """ • 1 • :ı· ;. :; . 

BRONZ 
, 

Elyafl ve yap•lması husual ma
hiyette sert, saglam ve sıhhi 
Doktorların tavslyelerlne maz. 
har, temiz ve beyaz dl,ıer te · 

mln eden, bUtUn dünyanın 
TANIDIGI 

DiŞ FIRÇALAlll 

BUYUK ECZANE: VE 
TUHAFiYECiLERDIE BULUNUR 

lml!l----•----=:aım::m11Bm:m3m _________ • 

lzmir inhisarlar 
den: 

baş müdürlüğün-

Baş müdürlüğümüze ait depolarla şimendifer istasyonlatı iske· 

leler ve merkezle civar kazalar arasında yapılacak ispirto içki
lerle iskele ve istasyonlardan depoya gönderilecek oarut ve me
vadı infilakiyenin 937 mali senesi nakliyatı açık esiltmeye ko

nulmuştur. 

Muhammen bedel 4122,50 muvakkat teminat 309,19 liradır. 

Bu işe ait şartname muhasebe şubemizde görülebilir. 

isteklilerin 10-6-937 günü saat 15 de Baş Müdürlüğümüzdeki 
komisyona gelmeleri. 3-6 1709 (CJ89) 

... 1 ' • • ' : ~ . "! -' '! , .. ...... 
• .. L,..- \- . - .. \. 

Türkiye 
Kızday Kuruınu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz1msızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemek e bi ·k · 
Barda • • • 

ıçınız 
Tilkilik yeni Iımir eczanesi 

,~ 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

TELEFON: 2067 
--..... •~1 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu t2G lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster· 
katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ . 

H. 1. Ç. 

r 'I T ·-=· ±P r 

• • 
,., K U V V E T A R ., A R . ,· .. M E S A R 1 F A Z A L 1 R 

•••ıııı•ıeaıeııııaaeıııaeaııaa••••••ıaıııı•••••ııııııııııaıawıeaıaaaııaıaaıııııaııaaaaaaaaaıaaıaaaaı•ıııaaaııaaaaaııııaıs: . . 
................. J Bütün dünyada nakliyatın miihiın bir kısnıı tercihan L ................ : . . . . 
E ( ŞEVROLE) ile yapılınaktadır. Bunun sebebi de bu i . . . 
: ................. : makinaların az masrafla fazla randman vcrınesidir. ~ ................. . . . . . 

: ..•...•..•.•........•.......•••••••.....••......•.......•...•..................•.....................•................... 

• 
TAMAM L YENİ, DAHA KUVVELİ MOTÖR 

DUZELTİLMİŞ VEZİN TASKİM'i SAYESİNDE ARTMIŞ YÜK SAHASI 
• • 

TAM-SERBEST DiFERANSiYEL 
• • 

HiDROLiK FRENLER 
. 
TAMAMİLE YENİ BiR MOTÖR. - Şevrolenin tccrube 
\ ' C t:.ı svip edilmiş al l ı silidir, yüksek tazy ik, tejJeden su
pap uşulünde kamyon motör ü biçimi, yeni 1937 Şevrole 
Kamyonuna, yeni yuksek rökorlar tesis edecek yeni 
bir randıman ve hatta es.lri.ı;inden daha büyük bir 
kabiliyet \'ermek için tekemmül ettirilmiştir. Beygir 
kuv\'eli arttırılmıştır. Tork daha yüksektir, daK. 850-1550 
dev. 170 kad. libreye cıkarılmıştır. Bu arttırılmış km·. 
vct idareden hiç bir fedakarlıkta bulunmadan elde 
edilmişler zira 1937 Şevrolc Kam
yonu eskisinden daha idarelidir. 

Yeni motör zaman ve paradan la
sarru t ettirmek, ayni yamanda i ş 

ba~ında kalmak için yapılını;;;tır ; 
uzun zamandan beri sağlamlık ' 'C 

dayanıklılıklarile meşhur Şevrolc 
Kamyonlarından da daha sasıam 
ve daha şayanı itimallırlar. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DİGER MÜHİM MEZİYETLER . - Kamyon kullanaıı
hıra şimdiye kadar asla arzcdilmcmiş en mulerakki bir 
yeni unsurlar \'e ıslahat grubu 1937 Şev role Kamyonunda 
bulunacaktır. Düzeltelnıiş vezin taksimi yüku arttırmak 
sayesinde ôdeyen yuk i~·in dnha büyuk yer verir. Şevro· 
lenin tam-serbest arka aksının yeni \ 'C daha kuvvetli :.ırka 
aks kuvanı, saftı bütün yukler<len kurtarır ve Şc\TOlcnin 
itimada sayanhğını artırır. \'eni bir ~asc dah:ı buyuk 
ku\'vel ye dahn fazla mel:.ınct verir. lhızeltilmiş, ken· 

<liliğinden ınafaallı. kamyonda kul· 
!anmak için bilhassa imal <'dilmi~ 

hidrolik frc.·nkr muspcl, vı.· nı(ısa 

\' İleştirilmi ş frc naj hasıl '<.' hal ata 
kalııılıg ı kulhrnm<ıkla :ızaldığ ı i".a

ın:.ın hile lreıı t::ıbanlaril<.· k :ıs nakhır 

arasınd::ı tam km ası l<.'nı in <.·dcl'le l'. 

GENE~AL ~IOTOHS YAKI N SARK A/Ş. 
l sktndcrı\'t', )f ıs ır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E TELEFON: 2704 ~ : TELGRAF : KUTA y E 

: ••..........................••.•...•. OSMAN KUTAY 
IZ:'\HH 

. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TOPHANE 
markalı terazilerimiz gelmiştir 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 
Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 

kiloya kadar mevcudu vardır. Sataş yeri: Suluhan civarında 
No. 28/9 Hüsnü Uz · udemişli mağazasıdır. · 

IZMIR SiCiLi TiCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

M.Alim Şenocak ticaret un

vanile lzmirde Kemeraltı cad· 
desinde 61 Ne. da saat, gra-

mofon, elektrik, bisiklet ve 
yazt JHkinaJarı ticaretini ya• 

pan M. Alim Şenocağm işbu 

ticaret unvanı ticaret kanunu 

hükümlerine göre sicilin 2017 

numarasına kayıt ve tescil edil

diği ilAn olunuzr. 

1773 (1001) 

1 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrınm en 
şiddetlisini" en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

I 

! 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

'I 


